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 OE tT یاغل افارغجو خراب
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 وا لصاو هنن رق زدناور و ‹ه قرش

 یتاغل افارغجو خراب

 (۱ فلالا لصف  ءازلا باب)

 ۱ ءتولوا "رب ینا مات هال ۰
 ( یعا 0 2 9 3 ۱ باز

 ( زیا باز ) هتسبعکنا نالوا ك د 9
 «بونا ندنرلغاط هنارا دودح هدییکا .رارد

 ۰ روانکود نا ران ل هب هلح د:

 كن رلغاط ( قابلا ) هدنت الو ناو ( العا باز )

 -وط هییرغ بونج .هلناعمن ندنراکتا قرش بونج
 یراکح ,بوودی یغوط هونج هدعب و «نایرح ییع

 دعا ندرازافغو راط ماطر «كرەدىا قش ین رلغاط

 بونج لوا ندزالوا لخاد هنتالو لصوم .رورلا
 هرب ندرب «هچا

 ۔ولک ٤٥ ندلصومو ؛رثود یرغوط هیلونج برع
 تشک و ات عن .رولکود هب هلح د هدغاشآ هرتم

 كن هلحد هرکص ندهلاد .بولوا هرتمولک ۰

 هدنرلتالو لصوم كرکو ناو كرک .ردیسبات لوس!

 صوصخا ىلع .كرهدنا چ ینراوص كرلباچ قوجرب
 هلح د هدنکب دیزا راراق هدرلغاطو هدنعسوم رارومناب

 .رولوابحوم یتاضیفو دياز هب یلیخ ندیلیخ كنهايم
 «بولو| قارت ص ریق هدنرل راقوت كنسارحم یوص

 باز ) اکو رلب رع « ندنهیدلوا یتدش كم یایرج

 . رارید ید ( :نونیلا

 یهسنارا دودح هدنغاحس هرنایلس ( لفسا باز )

 ندیا نام ندنرلکدا قرشو یرغ دارلغاط نارآ

 ییعوط هیبونج برغ «لکشتلاب ندرلیاچ قوچرب

 ۳ رقت درک ندا كن ریوک نوتلآ .هلنایرح 1

4 

 و

 2 مچ

 ردعماح یهصاخ ءامسا هفاک هلصا ربعت و

 هه رکص نادک دلا عطق هفاسم كلهرتمولک ۰
 دادغب و هدعاشآ هرتمولدک ۷ ۰ لندنصنم العا باز

 .رولوا بصنم ههلحد هدندودح یتالو

 ۔ونج مسق كنتلابا هنطنسق هد رازح

CRهلساس سالطا ی جعل  

 هطخر هدنسهرا دیرا دلب یکه دن ونج كنون هلیلابج

 .دنل و یلتیمج كا كنلئابق ررب یرب ندیکسا «بولوا
 دتم هدنسهرا قرش لوط ه" هلا ۳۳ .ردلحم یرلق

 (هرکسیب) یزکص و (یدج ) یربن هعلشاپ ,بولوا
 هلبرلعسا ( قرش باز )و ( یلبج باز ) .ردیس هبصق
 «بولوا رواکنجو شکرس یسیلاها .ردمسقنم هب ییا

 - هدیا طبض ین راتکلم هلتحز قوچ كم رازننارف

 یرررب باز هدنسیدالیم رات ۱۸ ٩ .ردراغلد

 ندا وهم لبخ یاس تک

 « بولوا ندنکولم نایدادشیب كلارا ۱ ۴۳
 کل

 | باز

 هتخ هدنحارخا ندنارا كاس ارفا

 یت هاو یلغوا كدبشج .ردشف
 ینلخ .ردیورص یشدلوا یردب كدابقك نالوا

 تر وراتمراوس تفاوت هنس۱ ر :او هلا(صاشرک )

 هدندودح نیحو هددنه دال یاصقا

 هدنس هوا كن رحم (؟ N جاز

 هل راس انسن .بولوایثحو یسلاهاو «ینیدلواهرب زجر

 برع نویفارفج یفیدنلو قوچ یرلیدک كم
 یدنه طبع رحم كلو یدهیا روکذ م هدنراثآ

 .یدمهلیشالک ۱ یفیدلوا یسیفناخ ندنربازح

 هلمسب ونح تاناتسن اعفا ےساود

 هن سیل 7 ا ۳و | ناتسپاز

 دشفلوا سالحا|



 حق

 قوچ یسهراج هایمو قاغاط .یدبا طاح هللا دنسو

 |. یدیا روهشم هلیراتعاحت یسیلاها «بولوا ری رب
 و و كن هطخ و ترک و تک «هن ن

۳:۰ 

 ۱ ۱ نارکم « ناتسس ناسارخ «ناتسلاک بولرو

۱ 
۱ 

 راز

 ۲ و اسو تالو لسوم | 4
 هدنسب رغ لاعت ردق هرتمولک ۰ ی

 یزکص اضق هدنرزوا درب ر بات ههلجد قرهلوا
 لامش یاهتنم كتالو یساضق وخاز س . ردهبصق رب |

 | ةطخ بولوا لمعتسم ريغ موديلا مسا و نانلوا
 . ر دمسقنم هدنسهرا ناتسح وب هلا ناتسناغفا هرو م

(Zabulon)۰ ۳ ك(ع) بوقعع ترضح  

 دوش ندا تراوآ عام ٩ ۱ نولباز
 حسنم قرهلوا هنمأت ظامتسا كزيطساف رو یدیا

 ت ها و هد یر رس ۷۲ یغنیدلوا شغل و

 ۹ یدا مقا و هدنیه را زیک قا هلل وک هب ربط «بولوا

 | قرق یعتوا (دحم ن دعا ضیا 1"
 ٩ 1۵ «بولوا ناسا یر | هد

 هف واز لج « بولوا رب رب هد شرق هرصب ۱

 Z4 Cosaquesص0- ( یرلقازق | ۶

(roguesهدنتهح رسند امدقم  

 ‹« كرلتلهل رلن و « بولوا رلقا و شفل و نڪ اس

 قلهرآ رو ؛شفلو هدنتمدخ كراسورو كرليلجوسا
 لا اهلا هنس هر ام كهن امع تل ود یثراق هراسور

 هلبرلش الو سیل و رکب راد « بولوا هدنسیب رم

 . ردمماج یهر

 ( درکردز یسرغوط اهد و )
 ( یراس ) عقاو هدناسارخ

 یتوضارفجدق ناتو .بولوا یعدق مسا كنس هبصق

 قضا كاسناکشا .ردشغلوا طط هلهحو ود ندنفرط

 [۰ هتلوا تمجارص هتسهدام « یراس »] .ردعماو

 هب راقارداز

 .دوقشا هدقل دوژانرا (413) 1

 اضق شل ك غاعس و تن الو هر هعددار
 یغامرا( نرد ) هدنلامش كنسهنصق ( شا ) را ۱

 | ندنرلنطو هد ۷ ۵ یرلن و هنیرتاق یکی . یدنا

 2 ردع او لق هنس داو نابوق «بور داق

 وپاز
 هدنسهرصاحم هنایو هلتعاطا ضرع هناخ نایلس ناطلس
 ط هلاراشم هاشداپ «قرهنلو هدنسودرا لناقع

 هه ناشر ایر هنروطارعا انالآ ,ندنف

 ۱ وا یر لدرا ( 1:20 8 ( 1 ۳

 ۱ ینواق هدنس ه رام جاهم 6 بول ۱ ۰

 ۰ ردهیحاتر ه دميح قرش كسار

 ندنس ارعش ناتسدنه (ودنیع یثنم ) |

 ندهنمهارب بوسنم هنم و ( همیاک) و ۱

 موظنمو یرلناود هدنرلناسل ودراو یراف بولوا

 رار

 تم وش هردشمردشس نادر اش لیخ .بودا

| 

 ام ناوتنع 1 تدز ورا هللا ج دم

 ام ناوبد لودح نیکتم فلر فص و رطص

۱ 

 هدنس هطخ ( لدرا ) كناتسراج ۱ دیاراز
 هللا ( داوه ) « بولوا قاع“ رب

 ی زك .ردعقاو هدنسهرآ یراق اس ( غروبتسیو ) ۱

 | هلروطاریعا یسیدنک هدعب « هدلاح یینید-ذل وا داعتا

 هل تفرع. (عزاو تن نابا ما) یهدیفح « بولوا , یلغوا تو < .یدشعا اما هدهاعم ر ابفخ
 كناخ نامیلس ناطلس یخد (الواز دنومسیج )
 | ,نکیاشلوا لئان هنسهباج كنينا ناخ لس ناطلسو

 قاشا هللا ابرتس وآ یثراق هب هسامع تلود هدعب

 . یدشعا

 هدر ه مع ۰
 7 ك

 . رودیا ناب یوه توقاي

 8 رد ( غروبنتلا ) |
 ا

 ۳ نالادلا) ا ءراز اغ ن س ءزاولا وا
 ندنسەلىق سقلا دبع و ند ها

 . ردل وقنم فی رش ثب دحز ناک

L>ls (Zarmiguéthusa) E 
  + ۱هس ۰ 5

  eا

 رهش «هدنرلکدتبا طبض یبهطخ و رلیلامور « بول
 «كرهدبا ناکسا هل رار جاهم امور یخد یروک ذم | یفیدلوا هعلق رب قمم

 ۱ همست ( هتسوغوآ هنایارت اسلوا ) و (ایچاد هتسوغوآ )



 میسج هدن رق ( یراو) هدهناولسنارت ۰ یدراش۶ ۲

 .دیقاب یرهناربو"
 لام هتک ی

 . ردهبصق كج وکر دنس

 با ترضح ان ۳

 - الخ نامز ل ( هضر ) 9۹4 9

 رومشم . زد وا محف هدنس) رعش مرا ۲ هك

 ر هدرصم دیعص ا ور ےک . ردراو یراکب ر 1

 توقاب یتفیدنل و یخد هبصقرب هدب رغ سلبارطو هیحات
 رودنا ناس یوج

 كنتلودناتسراحمو ایرتسوآ ( 7414 ) 5

 یزکد قاردا و هدنس هطخ هيج الاد ۰ و

 «بولوا هلکسا و هبصق ر ی زکس قاعس هدنلحاس

 بتکم لخاد < یار لر وک «یسلاها ۲۰ 8

 كساو كو «یسهناسرت ,یلارس «یسهعاق ,یسیدادعا

 هراز س .رد راو یرلهق راف تارکسم هلبتاجوسنم

 هرتمولیک عب o۷۰ یسهییتس هحاسم کنغاعس

 رد ۰۰۰ یسلاهاو

 اکو هراز
 ی

Zara-Vechia ) ۱یکسا» یتیم (  

 ناسلا تا هدایجالاد «هراز

 هدنسیف ره ولج )مرتمولک ۲ تایم هل 8

 اب و oc زوج

A OOYY 

 ۳7۶ وا
۹ 

 BET ا جز
 ا

1 
۷ 

 و وب و

Ls xir ۴ 

e GE 

 یراهارخ كنع دق رهش ( اي رام هلا ) «بولوا ه رق ر

 هردعقاو هدنرزوا

 ثناذجوا ندهناغع یار ىا

 < ردص
 ا

 BE راب ناطاس «بولوا یوکس
 » هنود هنود « كنيتاج تدب وش ا هدنرو د: 1

 ر ردن دنس هریظذ ر ی هنل نع

 هود هنود یربییس لوا هفچوق یرک
 هل وده ود یرز و مس هعن ید نایمرد

 هدننامز یلدنعشناد بولوا لتاقوتیسیصگیا س
 ناطلس هدازہش .ردشعا تفلاو سنا هللا یخایر

 هدنترتف كملاراشم .بولوا ناود بتاک هنافطصم
 : ردک:وا تیوش .ردشلوا دیدنات

 فکسا رییس هام وا شیک شودیشروخ نوکوب
 فکسا رتب وای: ار هت نشان شمس یا

 هدنلاعا هنکا بولوا یللوبناتسا یسعجوا

 .ورعم هلکع د ( ینزوس ؛یراز ) .ندنفیدل وا یا 3

۳:۰۵ 9 
 هد ٩۶۱۰ .یداراو یا هنرشعو شاع .ردف

 (SS تد وش هردشعا تافو

 یراز و هسکچ هصغ ردق هن

 هش رولرا هلماج کیا ر

 2 یرار

 یرامشا للشزوس «بولوا یلزاریش یسجنر س
 : ردندهلجوا تډ وش .ردراو

 :ژ

 ددو ندم مرک راد هه قع»- شا ر

 دزوسیم مر مشچ ما هتسی رکپ هک سب

 ریس « بولوا یلدهشم (مساق دم ) یسیعنکیا بس

 هردشغلوا لت ندنف رط قب رط عاطق هدننادىم نایفصا

 ردك وا توش ۱

 راز ناشاع مس دشکیه رادرب

 رابیرس اجلا قشاع "رینوت یراز

 . ردیعدق ] ۰

 «بولوا ن ریهاشم Zach) ) ها

 شن وط هدفروبسر هد ۱۷ ۵ ء ۱

 ایرتسوآ تدمر .ردشعا تافؤ هدسراپ هد ۱۸۳۲ و
 تماقا هدهردنول تقو یخ هدعب «بولوا هدنتمدخ

 .دصر ندنفرط یسهقود هتوغ سقاص تابنو ؛شعا

 یخد هننف انفارفح .یدغشفلوا نیم هر دم هناخ

 هن وق وم هلاسرر صوصح هنف و «بودا تمدخ

 . یدشعا تیم ات

 قاعسو تالو هاب ( 7280۲ ) ۱
 هدنسق ا 2

 هب کیا هلبرلعسا روغاز یغعاشآ و یراقو .بولواهیحانرب
 رغ كنغاط ( سودنیب ) روغاز یراقو .ردمسقنم
 - داو كنرپم ( هسوو) .بولوا ترابع ندنررکتا

 هدنسیداو رنو هنن روغاز یغناشآ .ردواح یتسی

 یسضارا .ردنکم ندهرق 7 هبحأت .ردقلهووا

 یسهلخ «بولوا ناقشیلاح "ییلام او" تبنم هک دلوا

 عفت زکلای ؛بولوا مور یغوچ .ردنابتسرخ
 روغاز .ردخالوا یناکس داراب وک ضمب یهدنرللحم
 و هدلوناتسا هرزوا تشک | یروک ذ «لاما

 یر یراق .بودیا قافانصا هدرالع راسو هردنکسا

 . راریشایغوا هلقوبح تفح



 ماز ۳:۰۹ قاز

 قلماح كل دژانرآ ((Zagora) „ ا

 كن هغراب بول وا رپر هدنسهطخ | هرو

 .رولوا تصنم هن زکد نانو هدف رش هرتمولک ۸

 .رد ( نورخآ ) یم دق مسا

 ها
 ادابو هدنتلابا ( زواداب ) تک ۵ صور

 «بولوآ هبصقر هدنسقرث بوح ر

 وقو یرهناخغاد «ییارسر کا «یسل اها ۰

ORردراو . 
 هدن رق نیفلمدالب و هد رغ نادوس " ۰ ار

 رب نالوا یزکم كنوو تکلعرب لوه

 .رود ا ناس یوم توقا ینغیدلوا رهش

 ندنسارعش برع | ےہ کی |
 E بولوا | بت داید فاز

 ار هلبس هجرت 7 هعدت ال هد ( هووداپ ) هدنسپ دالمم

 بول وا بهذلا ینارصن .ردراو یاو در ال

 . ردنونظم یمنیدلوا شل و یسویتسپ ندرام

 كلام هتتسکم 5۹ ی
 وهج نالوا ا | س اقناقاز

 ۰+4 كنهقسکم « بولوا رهش یوا كتر
 هلا ییاعش ض رع ۷۰ هدنسس نع لاعت هو و

 یسلاها ۵ ۰ . ردعقاو هدسیغ لوط ۰ ء
 و یزارتسانم ددعتم « یس هناخ هتسخ .یتکم لخاد
 "ال اش ی روم ساقتاقاز س . ردراو یسهناخ ور

 قرش نوبل کی ندنتهج قرش لامش «(الْیوهاهوق)
 (وتآوسف اناوغ ) ید ًابونج .(یسوتو یول ناس )
 یسهبعطس حاسم «بولوا دودمو طاح هل رلتروهچ

  Oسلا شاو هرتمولیک بم ۸۰۱۲ ٩۰

 هایم «بولوا عفت ص كبو قلغاط شار
 «هرزوا كلکود هلدعتم طبح رح «یقاطرب كنس هبراج
 هرزواقلوا بصنم هن زفر وک هقبسکم یقاطرب «هبرع
 «هرزوا قمل وا ییمنم هرلاوک نضع هدیجاق ر «هقرش
 انوا دعاسم كب كنسيضارا روق یغوط هاش

 رو یز دیش نوک نو
 «اارکز »| . ردیفرم كنار ا غار

 [ ۰ هنلوا تعحاص هلن هام

Ed٩۳( )— تنس  Zacha rieات ۷ ۱  
 1 ا Vor 4 رار | ایداقاز

 قوج رو ؛ شعا روبحم هلص یرادرابمول « بودا
 ۔اریخو تاقدصتو ؛ شا هبا یتسهعبن یشراق هناعوقو

 ۱ هرود امرتسا 0 ۰

 ۳۳ و نسهناضتک ناقشاو «بواو ترهع هل
 هنس ه رص هنعا « بولوا مور ل اصا نع . یدا شلیا

ESرونلوا ارحا یبطرو هدن ۱۰ كدرام . 

 هدنع دق جرات نارا ی و 9 از

 a «بولوا یردب كسر روهشمو یلغوا ۱

 روغوا <« هلغل وا ضا ے یحاص هدنغن دغ وط ۰ یدا

 ۶ رهس هداروا اوکو I هغاط ر «بوایاص

 نام رهق و هبلع ات : ید ؤا هشاعا ندنفرط |

 ۔ ربط ود اوک «بولوا یرلتس وسذم 4۶ ریس كرم هلل اع

 .هربدزک یندادق هدهنرزوا یرلهراب كرتسر موهوم |

 رم رب نو زوا كب هلاز همانهاش . شع ردنا یا كر

 رار هلعسر یلغوا هدعلو هللا رت یرد «بورو

 ۔رادمکح كابا كنابنايك هل رارادمکح ك وص كنایدادشب |
 ء ینالوط ندنغلض اس كنجاص . ردشعا تمدخ هنیرا

 <. ید تکفلوا هرس لاز هلسانعم « یراق هحوق»

 ید (رزلاز ) ندنسلوا لئام هیراص كنضاسو
 یهادور یزق كارهم یکاح ( ناتسلباک) . ریلند
 ردنا < ید وط ندنو 24 بو دنا جور

 .تابحر نمج لغوا < هدقدلوا لوتقم هدنلا كتسر

 2 قودس 2 ۱خ یاز ناشو
 . رنو صا

 . .قوج یروصفو نوصح هدناتسس | ۰

 مانعی ریه رات ۳۰ ؛بولوا هیحانرب | 9
 داز ن عد لوک ندشناح ا ن هللا دبع

 ناوارفلام «بونلآارسا قوچرو «شفلوا عق هلن دن

 دنا شل دنا تینغع یخو

 e ( Zaleucus ( ۱ وقولاز
 ٠ دالنلالق بولوا ندنس ۵

 . شعامضو نوناق هرالایرق ولو «شمځوط هدنرلخرات
 نوناقو یتازاحم هلکملکچ ليم هنرازوک كنيناز .یدبا
 ءهلکعا یتانجو ۱ زا یک بال ند اضف

 « هدلاح کیدتسیا كمربو ییسیوناق یازج یسیدنک
 زکلاب كنلغوا هش رزوا یاراو طسوت كنبلاما

 هشرکید نکل شلوا یضار هةم راتبح ینزوکر

 .یدیا شمراقیچ یترب ندنرازوک یدنک لدب

 هبرک نویفارغج ضعب هنسهیصق | ۳
 .هدام «ماج» ] .ردمسا نایریو ندنفرط | ۲

 [ . هنلوا تمحاص هنس



 ما ز
 كوس كلا كناش رفا (7۵۳00۵2۵)) ۰ ۰

 e ا زیمار ۱

 ( هدنوا ) هلرکید مانو (هومایاتوم) هدنتهج یبونج -
 هیقرش بونح «هلناعبن هدنسهلوهحم ؛یضارا كنتکل "

 یرلعبنم ندلوصو غاصو .كرهدبا نایرج ییعوط "
 ضرع ۱۸ «قرملآ رام قوجر لوهج زونه

 هدع هقرش ,هعل وا لصاو هنموهوم طخ یونح ۹

 هقرش لوط ۲۱۳ و هقرش هن هرکص «هقرش لاعت
 غاص هنو «كرهنود ه قرش بوج «هدقداوا لصاو

 (قیبماسوم) «قرهل ۲ رهنکیارب كجو ندلوصو
 تکلع .بعیشتلاب هرلاوق قوجر هدنلحاس یکل
 ی TT یسهربزح راق-اغادم هلا هروک ذم ۱

 .رولکود هزکد نالوا ریبعت میلو دج قسماسوم ۲

 كرایلزیکترو هدنبصنم كير ندرالوق روک تم ۱
 درج یاذح یمبانم . روینلو یتهلکسا (هناک) و

 هلرلقلق طب و رال وک« بول وا كسکو هدایزندهرتم ۰ 4
 ٩۰۰ و ٦۰۰ هدراب راقو ات قامرا . ردرر واع

 یتررب بولوا هدنتعسو هرتم۱ ٩۰۰ هدرار ضعبو

 یتشهد < هاکعو د ندرلهوروج وا ماطر بقاعتم

 هلالش ( هنوغ ) ندرلن و هک.رودبا لیکشت راهلالش
 هدکلرب کت هلالش يا ید ا تواو ۱۳ کس

 .دل | یرهت (ودنآ وغ ) .ردراو ییافترا هرتم 5

 هرکص ندکدنود یرغوط هقرش هعفد كلباو ندق

 (انوئآ وایزوم )یرلکدتاهمعس( ایروتش و )كرازىاکنا

 قامرا هدارو .رودیا کشت یس هر وشم *هلالش

 ندنسی راقو ك هلالش و رور و وکه لبس هدایز .بوشود

 «راقلاق یرلن وتس راخت ماطر هیراقول هرتم ۰

 . رولوا لصاح هلروکر رب دیشیا ندقازوا كيو

 قجم کیا كنس هلالش ( هراغان ) روهشم كناشما "

 كا كتعیبط هلالشو نالوا كسکو هدنتسن لثم "

 ندهسیع “الشو .ردندنبا ا8 ناباش هدایز

 یعنکیا ینمی هلحم ینیدلآ رع و
 هلالش ترد اهد ردق هر KEYE هقرش قرهلوا

 .راط ردق ههرتم ۲ کا هدراارو كرهدنا لیکشت

 هقرش بونج . ردراو یانیرد هرتم ٩ و ریشل
 قعسو هد دکوا | یسهبصق ( هتن) هر ندکدنود

 بوش الراظ هن سرق هننصنم هدهسیا هرتم ۰ 1

 هرتمزو چوا کیا زکلاب کرک ندنرغاط ( هاول) ۱

 هعفد

۳۱:۰۷ 3 
 یا هناس) هدنف رط یغاشا ا و .ردراو یک

 تر كوس )هسا ) ندلوص دص ندکدک

 لوک روک ذم بول آ یتیرهن ( هریش ) نالوا یغانآ
 . ردنا طالتخا تک هلا

 بونلوا دع یربن یصجوا تاش رفا ریماز

 كنسارم .ردکوس ندلنو كج وک ندرعت هللا وفن وق

 .هعطسهحاسم كنسهضوحو «هرتمولک ۲۱۹۰ للوط

 . رد هرتمولیک عب ۱ ۰ ۰ ین

Neكن رالوق « بولوا هدنتعسو هرتمولیک بم  

 یغیدلوا اص هئافس ریس هدنروص یاد یرلضعب

 لوح هنلناطب هدنراسوم قلقاروق یرلضمب هالا

 رب كوس ك یر ره . ردولوط هلرلخاسع .بودیا

 «هغن ول «هغول : یر هعلشاب كنم رلعب ات ددعتم قادر

 «(یدنا وغ هلرکید مانو) هبوچ «يبمايل ءابیل ,وفنوتا
 1وفنا ولندرلن وه .ردهرمشو او فن ا ول «هوفاق ,یآ وغ

 كا وغو ۳۰۰ كنهوفاق ؛ردنوزوا هرتمولک ۰ ۰

 مش كن س هطوح زماز .ردراو قعسو هرتم ۰

 هد هسزوشلوا دع دنا زیکترو یمظعا

 نایمهنلوا فشک هلسماع زونه كناہلاراشم تلود

 یسهبلاد

 زکلاب .بویلوا یمکحرب چ هننرزوا كرار عساو وا | "
 هاو یا سما دن اراک كفا رخ رہو هدنلحاوس ۱

ِ 

 . ردشعا سيس ات

 | | ایزبماز
 هم

Zambézie )كنب ونح یاق ف )  

 OL ۳ آ هدنسیطسو ےس

 « بولوا رب رب مساو ترابع E ینامر 1

 « قسمازوم نانازوا هعلحاس یدنه طع رحم ًاقرش

 ( هلوغت ۲) نالوا دتع هجو یسالطآ طیحم رحم ابی
 رد كم یادت تو فرش رددوا هل راتکلم

 ایزیماز «هلغلوا ندنناکلقسم كنتلود زیکترو راتکلع

 ف رص تیبا و ا دع میت هتلودو ید

 ووه یرار ید كنایزماز .بولوا یرابتعا

 I قوج یسهراج هایم . ردلوهج

 ضمب .رولو اعو وشن هلیسهدایز تاتا . ردتبنمو
 ريم (هڪج) هدرارب قلقاطب و هدنرارانک كنرارهن

 هک , ردراو دیس یروبس مع 2 دوس رول وا

 . ردنا فالتا رار هلفموص یلاوبح

 ندنراکاح) شا شا( 290۳1 ) ۳
 هدنحرات ٩۱۸ داللالبق .بولوا ۱ یاد

 بالا هکاکاح .هدهسیاشعا تسدرد ینهرادامامز



 نا رز

 هرصاحم هد( هسرات ) ندنف رط ( یسمآ ) نانلوا

 .ردشع |تافو افورحم ۶ هلفغ واقارحا نکس «بولب دیا

 (نزوگل ) كناننایسا ( 10۳0012 ) ۳

 ولبک ۲۰۰ دادیردامو هدنسهطخ ۳

 كنغامرا ( ورود ) قرهلوا و دن تسدب رع لامش هرتم

 قاعس هدنرزوا كە رب عقاو هدنب رو یی لحاس

 یو
 رو یتکم یک ؛یساتسدلکر عنصم «یس هعلق ر

 هبصق رب یهرظنم زکنا نزح . رد راو ینارس یکسا

 هناخنابد . ردمظتنم ریغو راط یراقاقوس «بولوا
 اف تا رکو تاحوسنم دلو و هن اش هل را هناخایول و

N°بارخ ؛یسلاها  

  ةازغ هدنسیدالیم خیرات ۷٤۸ ۰ رد راو یراهقبرب
 نوفا ی را کو بوه نیلا كنیم
 همط رق هد ۹۸۵ « هد هسا وا طض ندنف رط

 وا برم و دادرتسا ندنفرط روضنم ی ا

NANلوناپسا رب رومشم هلیعسا ( دیس ) هد  

 . یدبا شفلوا طبض ندنفرط

 (نیلب ول ) تناتسها ( 72100515 ) ۳
 هرتمواک ۸۰ كالو دلا ۱ ی

 هدنرزوا یربن ( زر و ) قرهلوا هدنسسقرش بوئخ

 خاد ,یسلاها 11۰۰ «بولوا هبصق ر مکعسم
 «یسورتات  یسهنافنک ,یرابنکم هدادعآ یراو

 . ردراو یرهناخگابدو یرهقریاف ززو موم

(Zamolxis ۰ :اکا سا  

 .EN سبسهل وماز
 -اننا هتکیدتک اکو یحاورا-كراولوا « بولوا ندنرا
 شت | لیصح هدناو هروک هنفیدنلوا نظ ۰ یدرلرن

 تا ےکح رب درو ظعاوم راد هحور یاقو
 .یدمشعوق هنسهرص ههل | تولادمب

 تنهعط هداصقا برغم ( Zama ا ا
 هدنسب رع بوذج هرتمولیک ۰

 لوا هنس ۲۰۳۲ لنددالىم 7 هعدق هنیدم رب

 رس جانرق هداروا ك (نویبیکسا) ندنرارادرس امور
 .ردشل وترپش هللاهبلغ ینیدلاج هلابب | روپشم یراد

 . روثل وا دان هلیعسا ( مراوز ) موللا

 هس —(J. Zanzale ت

 E ان تن 7 لازت ر

 1 هنل وا تعحاص هما دام ها بوقمی » |

 9 ری ۳۱:۰۸

 78016 ; 28615-) وتننکاز دوخاب هلا
 یر كن هعبس رازج مبات هنانو (۵ 3 زر راک : ر

 هدننیع هرتمولک ۲ ۰ كنسي رغ لحاس هروم «بولوا

 . ۲۷ یو هقرش بونج ندسیغ لامت . ردءهقاو

 یسهرعطس هجا ردهرتمولدک ۲ ۰ یمظعا ضرع و

 ییلاما ۶۰ « بولوا هرم لک باس ۳۸

 هنسنقرش اف غاط رب هو. ون تن هطآ ۰ ردراو

 e «بولوا دتع رل هست هرصر ااو

 ابو هلراعا یرلغاط .ردهووا لح برق هزفروک

 (یریه) . رد روتسم هللا هعورنم *یضارا یرارب
 یسهورذ كسکو كا كغاط روکذ م نانلوا هی

 - هساکر ؛یضارا یار وط .ردهدنعافترا هرتم ۲

 یرلغاب .ردقوچ یراراکیب «هدهسیغول یرهن .ردند
  هوبم راسو یاتفش «ران «نوهل «لاقترو .نوتز و

 لورتب . ردلزوک كب یرلشع و قوج یرلجاغآ
 لزوک ك ب ۳۳۲۵ دراو ید قدیم درک وک و

 زکلاب « بولوا برص و كيد یلحاوس . ردمالغاصو

 س . لس هشانن لافس هنرلتهج یلامش قرشو بونج
 كانشیا هغ دلوا یسهبصق هطناز
 . ردراو یسلاها ۰ ۰

 واو هدننسق رش لحاس

 ۰۰ «بولوا هلکسا رب

 هدنغاعسو تیالو برغ سلبارط
 .رداضقر ہدنسیب یعرریسق كغاڪس و

 د ماکازریمن ندلا دهاز ازرم ۰

 ۳ روس 9

 - ردراو یناولد بترص ۰ ردیعاش رب ندنلسن داریکل

 اناا : زم دعس ولأ ۰
 ندناو ہم ین .یدا ىروطسنو بهذلا ىنارصإ «بول

 ك تو 6: بونلو هدنت ابط تمدخ كن هلودلا ربصن

 ههلاراشمرادمکح .یدیشلوا لثان هنرلناسحا قوج

 ا یی ناتسرا ر كوي هدنیفرا ایم
 باتک» : ردرز هجو رب یافت . یدبشمر دتا

 .اولاو 0و لوصالا ىف باتک» . « تاناتسرایبلا
 اع باتک» ۰ « اژراو تامانلا ق باتک» « « تاب

 باتک» «« هلع دقت بطلا ةعنصل نيلعتملا ىلع بجم

 . « اتاوادمو نبعلا ضاصا ی

 ۰ : دها «تولوا ندعاتشم 1 ۰
 یسالعادج تا هیوفص كولم ینالیک دهاز

 | هیواز



۱:27 

 یلغوا ترخا نو ىل درا نیدلا ینص جش نالوا
 . ید

 ۱ یدهاز

 تافو ه دنسل رعش مرا ۸ بولوا یحاص كرلحرش

 . ىدا در اش تیک کس . ردشعا -

 علا دوسا ی ةأر وا) سهاز

 تعس هدهرعشا| تح و ندا |

 : شلدا نک اضن هدف کودک تالا ندرلن دیا

 5 رهاز )س ردشعا لق هش رش ث داحا ضعبو

 هدنسانع ردي «بولوا ند هبا یه (یععالامارح

 بولوا ندهبداب لها هروک هتناور .ردشفل و رضاح
۱ 
 ترضحو ؛یدرربتک یرهده هداب هیون بانج

 هفطالم انایحا ,بووس یتسیدنک ( ملص ) هللا لوس -
 : یدرروروس

 هنعسا ( دمت ن راتخم ابجارلا وا )

 شمبو كريسفت فورعم هلتتسن

 « بوا وا دنا .اص (هدز دوخاب )

 (  هضر) باطلا نب رم ترضح ]

 . یدبا هروپشم هلتدا بع ترڪ .یدنا ییلدازآ

 . ردشغل وا تاور هغ رش ت داحا ضع قدس 1

 | هدیاز

 ۰ ردن د ها یخد ( هلاوح ن هدیاز ) س

 ندنسارعش ناتسدنه ( نخاف دج بش ) ار

 هد ۱۱6 ۰ ردبل ( دابا هلا ) بولوا

 1 سلخم هلصلخ و ندنسارعش ا

 .ردراو ی داد رب رکید

 ید هناتسدنه . ردیلن ادم

 و دیو تیم

 تدا مرش یرع ارنخر. هک س زا

 تسب آ ه رد لک وچ هنییآ رد و سکع

 یغنامرا كو كا كناق رف [ 0 1
 ردد گن ( وفنوق ) نالوا

 . هنلوا تەحاص هس هدام « وغلوق » |

 7 شمروس تموکح هدماشلا هر

 كناسح نبرضلان رم ند ملا كولم ۱ ءابز

 “اولغم ندنفرط شرب الا ة هع لح یزد «بولوا یزق

E:هجرت هبح اص اک  RE ذحو ؛  

 یسهلوک كنو ۰ هدهسا شما را دذخا هلا لتق قەغ

 2 تار 24

 یدنک كره هنیلا یرانمشد هلیسهعدخ ك ( ریصق )

 زا ند ( مع ) ییع دالبم . یدشعا ے سل ,یندنک

 هلاثما بورض ماط رب تاعوقو و ندا ۷۳3 2

 اه او رک له هده رع هم دا بتک «بولوا ردصم

 « بواوا هرومشم هلیفل وزوا و یغلقوح كنحاص ءابز

 . ردنا تلالد اکو نخ در مس|

 «بولوا رب ر (هدسزوت يعی) هدهیق رفا | از
 كن (یدابزلا ربح ن كلام) ندش د> ةلقن ] دار

 . ردننطو

 رو هر هرصإ هلا هلابز

 وا ییشراچو عماج هدنرزوا كه ر ۱ عذر E | كم 4

 ( هلیز مو ) ندبیع مایا « بولوا 5 ر كوس نال
 رد سار كتاعوقو فورعم هلمعسا

 -هیعاش برع ( ساد م ن هبیتع تاب ۱

 هلا (هلدخ) یسهریشمه .بولوا ندنر ]

 . ردراو یتاجاهم هللا ( یرقنم نیل )و

 كيلعب هلا م اهن قشمد هد یوم یادی

 (یدر) سا هبحاتر هدر ات

 یسوف ردق ۳۰۰۰ . ردنا ناعس هدهبحان و یر

 هدف زا رلکن رف هللا یوا ندلا حالص ۰ رد راو

 . ردینطو كن ( ینادیز لدع ) نالوا هرباخم ةطساو

 لب ز

 وا هبصق رب هدیلوطات ۲ نعل و ك 4

 یرلترضح حارجلا نب هدیبعوا بول ۱
 هردرووک دم هدحوتف بتک ی نی دلوا شل دا حة ندنفرط

 ترضح «بولوا ر ر هدماشلا 0

 نالو عوقو هدنامز (هضر) ین اا ءار ر

 دراو لم هدنسهرص تاحوتف

 یذ لاو ندهباص ( ملان )|
 هلسراسجو توق «بولوا ندهومل

 ناقرز

 ن هللا دبع هدنزوسلد عفو الب رک . ىدا رومشم

 نیسح ماما ترضح «بونل و هدننایم یرکسع كدایز

 « هدنراق درو بلط زرابم هدلادج نادم ( هضر)
 .روص یفیدلوامک هماما ترضح «بوقبح هجرت بحاص

 س «تااشیذ یب ترضح نب « لغوا » هرکص ندقد

 یتفیدلوا شفت ههود « هدلاح یغنیدنوط هدنغاحوق

 هنکو ا هلکناق كنس هدر دع زور نراب ؛ مدروک

 . یدشمود یرک دلرهبد ۰ مام هقیج

 یخد ( یهعتلا ردب نب ناق رز شایع وا ) --
 وق هدمالسا كرکو هدتنلهاح كرك «بولوا ندا



 ی تر

 ی هده رعگ هل یجزوقط ۰ یدیا ی دیس كنم

 فرش ¢ بولک هیوس ترضح دز ا وعم نا

 شوا ف رشم هلمالسا

 هدنناعوقو هدر لها . یدا قيل راو هلاحا هتل فک

 ی كنسهقدص كنموق و

 زانعا یخد ندنرلناج (امضر) رم ترضح هرکصو
 نگر بولوا ر ومشم هلیلاجو نسح ٠ ىد لرو

 تا( دم
 دکترا تد کار وش « بولوا ید

 ۱ماه ج الف كل والا ند

 میبلا بصان انمفو هالعل ا انیف

 اولکا ام طعقلا ىف مهیعطن نحو

 ملقلا سنوي ل اذا طیبعلا نم

 هبصذ ر ۵ درس ه :[ لو ارش هل اهمطلم 3

 و 1 3 ا ۵ طب ر
 -رصح حارخا لب هدیبعوا «بولوا نا

 هدحوتف بل یفیدلوا شلدنا 2 ندنفرط یرلت

 ۰ ردکرک هسلوا بارخ یدعت ۰ ردروطسم

 ( هاب )كع رار ناف :
 - رس كنسهر زج سو رعد و ه دنس مر ۰

 لوط ۱۲۱۳۲۵ ۸۲۱۱۲۱۲۱۰۲ قرهلوا هدنق

 یس ه رعش تعط ۰ یدمشغل وا دفا

 هدنسهرا نامش ضرع ۱۱ هلا ٩ ۲۰ و قرش

  بولوا هرتمولک ۰ یو . ردعقاو

 عقاو هدنسدف رش لحاتس یزکس . رد راو یسلاها

 . ردیسهصق ( وز ) نالوا عماج یییلاها ۸۰۰۰ و
 (نالحام)ر ومشم هدنسب دالنم جرات ۱۲۱ هر زحو

 .ردشفل وا لتق هداروا نشاکو «شفل وا فشکن دنفرط

 ندهباع ( یدبعلا یهعتلا ةبلعت ن)
 قاتعا كل (اهضر) هشیاع ترضحو

 ثم داحا ضعب ندنسیدنک « بولوا ندنالغ ییدتا

 وق و

3 

۰ 

 .دحو هدنغاعس هدیدح كنتالو ِنگ ۱ ۳
eهلا هبصق رم قرهلوا هدنونح ات هدب ۱  

 هدنحا كن داور یانمهو هد هما هدست اع

 | كلشيالیخو یروس رب شنای ندنفرط ( دایز ) ندن
 ریهاشم « بول وا ىلتيمشا كب هلبتفو . ردراو یتراحم

 دن تفت او طعسم كتاوذ قوج ر ندالع

 او « هلي ساضق هد دح سن "دل اش یناضق دسز

 با عیأت هنغاعس زعئو هعر لیج عبات هنغاعس هدیدح

 مح تو ۳۰

 یسیقرش مش زکلاب «بولوا طاع هلرجا رحم ید
 یساوه .ردنرابع ندهمام یروصقو ندنربکا عغاط
 وصح هیحلش اب ۰ ردتسنم لب یسضارا بولوا قاع

E! ۱یصم لنوو «ماسیس هرودیصرقو ضا  

 عون رب رونلوا ریدعت 4-هس ول ابو « قوما « تب وح ۱ رکب وا ترضح ند دات رک اش هدناعا یو

 .ردنرابع كد4راشو ز و راق , هبل وصف

 هدازمع كدیشرلا نوراه (روصنم | ۰ رج مال امیر
 هدنشدراو هملاراشم هفملخ «بولوا یسهجوزو ىس

 لیا عقاو قوسما لثم روس تالا ارحا ۱

 هب هب رعش تعسطو تغال و تحاصف و هب هس رو بداو

 تم هداعلا قوف كدشرلا نوراه ,هلغلوا هکلام

 .یخد یللیم هناذسحو تاریخ .یدیشلوا لئان هنتاعرو

 0 کتک زا بناح 3 یار .بولوا هدایز

 نع) .یدا شقتخاط راناسحاو راهةدص زباسح

 ارحا ههمرکم ٌهکم یوص فورعم هاما ( هدسز

 هب هب ريخ ات تین ات هڪ اهدو «شمر دتا هلاساو

 ۔اسسؤم لج یخد یرهش زر .یدبا شلوا قفوم

 یک رکن آرت .بولوا لمکم ید یتایدو عرو .ردندنت
 3۳ 2 او الا یهراج زو شما ظفح
 ن نیما نده. سابع یافلخ .یدریاپرب دشا مخرب

 لاقتناهومأم تفالخ تبون «بولوا یسهدلاو كن مراه
 هبحاص ننییلاوذ رهاط ندنساصا كوب «هدنکی دشا

 هرداصم ینلاو ءا «كرهروک اور یتراقح هدنقح هجرت |

 بوتکمر رتومو میصف ك هدرز «ندنفب دلوا شعا

 ا بت ۰ ۰ ۰

 نومامو؛ شتا مع دقن هب هفیلخ تاج بو زا مظن ر و

 | ك هدنقح «رارب هلکعا هداعا ینلاوما .بولوا رثأتم
 ندنلغواوندنحوز هدسز .یدا شلیا تاعر قوح

 « ردشع |تافو هدنسل رڪ خرا۱ ۱۰ قرهلوا هار

EEردن دنمظن روک ذم تاب  : 

 رصنع ربخ نم ماق ماما ربخا

 ربنم داوعا قوف قار لضفاو
 مهرخفو نيلوالا ملع ثراوو
 رفعج ما نم نومأملا كلا ىلا
 اع و ەد لهتسا یتء۶ رو تک

 یرجک و ی وفح نم ی نبا كلا

 م هه دن هجرتلا اة أ 2
 0 TR 1 هر دسر

 هلع يا هددادفب «هرزوا قلوا هم و

 .یدنا راو رءهرومعم شمب هدرلفرط راسو | ًابرغ هلبرلاضق احم مبات هغاعسون هنپ ابونج «نیرعو



 و

 ن دسا ن دلیوخ ن ماوسلا ن)
 | ریبز ۱ را لر ی یصق نت ی زملادسع

 هدخ ترضح « بولوا ندهرشم *هرشعو نده اع :

 ,PRR یهداز ردارب تا ( اضر) یربکلا

 كيلطاا دبع تذ هبفص یسهلاخ كلنعدنفا ( ملص ) ها
 « بولک همالسا نکیا هدنشاب شب نوا .یدبا لغوا _

 كا .ردیسیعشب ايو یجتدرد كرلنالوا لئان هفرشو
 بولوا رز ترضح ندا فیسلس هدمالسا لوا

 ( ملص ) ناشیذ ین ترضح هدهمر کم دکم نوک 8

 هنصلخم «یقرهراقیج حلق ,هلکقیشیا هد یدلتوط "

 تاز و دا هات شر یا 2 باتش

 شلوا ل هلو 2 هلکلک

 تر هب 4 دم هدن ون ترضح تعم ه دعا و هشاح

 اد تبا .یدا

 «هکم «ربخ «هیبدح «قدنخ «دحا ردو شع و

 قوح ر بول و رضاح هدنرا هونغ فئاطو نینح

 د ES دل رصم : یل را هګ رج -

 كرصدنفا ( ماص ) مرت یب و .یدشفلو

 « ماوملای رب یراوحو "برا وح ی لکل نا »

 یا حر ی با

 رم ترضح ردو اقوئوم یراق دلوا شمروس
 59 مان د وا ندا را 2 ( هضر ) قوراق

 نی ریز یرب كن (اروشلا باصا) تلا یرلقدرویب
 بولوا كلام هناماسو تورث یلیدنک -. ی دنا ماوع

 ترضح .یدردا قدصن هللا لیبسف یتادراو نوت

 راسو (امهضر) فوع ن نهرادبعو ناف ن نامع

 هل روس نيبعت یصو هن رادالوا ندنفرط مارک هب اح

 یدنکو «ررو هقف ندنلام یدنک هنراهتب قر
 هدنسهعقو لج .یدردنا هناقو و ظفح ین: رللام

 ه(هضد) ىلع ترضح ربارب هللا ( هضر ) هلط ترضح
 .هرصوا بونل و هلیا ( اهضر ) هشیاع ترضح یشراق
  هدکر طاخا :كرهلنکح هفرطر ندیوضتصباج هد
 زم در وتوا هدب ون ترضح دزن زیکیا EE رديم

 ڪک

 لاخ ندهفیطل بلاط یبا نا تقو وا نسو «مدلوک

 هلتاقم زکیکیا نکل «ردلکد یدککیدد زالوا

 « رل دروب كسقجهلوا ماظ ن بو ؛ زکسکچهدیا 1
 كرهدا ۳" رس ز ترضح هعا.د ۱

 زاع هعاسلا یداو و ,شمکچ لا 1

 ةعقو و .ردشلوا دبه ندنفرط زومرح نا .نکبا

 ۰ دقاق

 ندلاتق

11 

۱ 

۱ 

 ولا هرقر هدنرزوا |

 وا كلام ۱

 تلعف بأ ا دلاور تب و اوو

 | هدنو «یدلوک بوقاب همزو ےب ی ترضح هدلاح و

 مد تو

 یجت ۲ كل هوس ترعه هوم
 ترضح بول و عوقو نوک هاب کک تس

 هلو الا قد جت یسهتص

 در زومرح نا .یدنا هدنشاب ۷ هدس داش رز

 « ناس لا عوقو «بودیک هی وضت م برضح

 قوچ چاو » یضت ص ترضح .هدکدلیا دقت ییعلقو
 للم قوح ۵ ( ملص ) هللا 5 ترضح 49 د

 یتا ك4 غص نا « 0 لدقدروس « ردشعا

 ردک هلسهداز «قرهروس » تا رشد هلخهح

 یربدنک ینزاغ یزانجو ؛
 فطا یللاقص زا و هحرع-ا رز ترضح .ردشلیف

۶ 

 شعا فساتو

 ۰ هنع هللا یضر

 ؛ردراو اهد تاذ کا هلم اود ند هب ام

 هک« رد(ینالک | هللا دع ن رت )اقر

 .یدا تاذر هحولا

 | ریز
 هنتفالخ نامز ك ) هضر ) ناغع ترضح ندتیلهاح مایا

 .ردشع | تاور ند هاڪ ‹«بوىمهلوا لئا هنفرش

 هندم ES ( یدسالا ة دسع ی رس ز ) یردد

 .ردندرلن دا ترعه لوا كا هب هر ونم

 هر سس تر
 ۱ وب و ف هد « «بولو ۰ اونف « معلا ق ةشاالا ۱ | یددید

 .ردشعا تافو هد ۲۷۹ .ردراو قمار هلس

 هدنس هدیدح دودح هسرص منی

 یطخ لو ربم د ندیک هایوروا و

 .ردشفل و اذاخا یتربدم

 (لهسن یرسلان مهار | قحا وا) ۳ ر

 ادا «بولوا ندنو وح سهاشم

 «بودناسوه هوح رلعت هدعب «نکیا لوغشم هلقلبحاج

 لوط دن هدلع وو : شا ماود هنسرد كل دربم ماما

 لغوا ندنفرام نامش ی ادع هرکص ندقدنازق
 هنورت یخ ندنوو ؛ شفل

 »€ نا هلا ی

 خوا بصن هنکلب دوم یلرساق

 . یدا

 یناوسنع « عیصفلا یف بلمئلا ىلع درلا » ۰« تلعفا و

 كهللاب ردتقم *ردراو یسهسدا راثا راسو یرلباتکا
 زواجه نشاب ناسکس .هدنخ رات ۳۱۱ هدنتفالخ نامز

  ردشعا تافو هددادم) 6 مات ین دلوا

 1 یخد ( جاجزلا نیسلا ندا ركب وا) س

 هد رف یج درد رو كللاب عیطم « بولوا لنډو

 ۰ ردشماشاب هدنطساوا یرعه



 و

 «بولوا هرقم و هلع ر هدهمطرق ۰

 وا دان هلتتسن اکو ربها شم ضعب هلجاجز

 BEE نور
 ۰ کا تدب وش ۰ ىدا بوسام

 ا ر مد دصاق

 ی ۷

 درب لاعا دوخ
 دنک لق

 هع

 غورد

 و هدنخلف رصتم لقتسم تال لح ۰

 اضق هدهفاسم قلتعاس ك ندکبلمب هلح ز

 ۰۰۰ «بولوا هبصقر ی زکس

 وت نابز زا

 او . ردسسوم هنرزوا ی ماطر عقاو ه دلم

 . ردنرابع نده رقر هللا هصق

 اتا توت وانت هم نا اه 0

 هغلهحاراهمو < ندق دلو هدنتمدخ تال شم كرل

 «لوىق یالساند هد ۶ ترک ندقدلوا لئات

 هخر «ینرع «یسراف هردشعا لاح را هد ۱ ۲۹۷و

 همظن و رثنو انشا هترلناسل یرکسناضو هچزلکنزا

 : ردکنوا هعطق وش . یدا ردتقم

 رخآ دیسک ینایشپ مه وجافج نآ ملتقز
 یراتفرک ردرب ع درع زا دعد هک

 اروا دوبن رواب تمرد مدح هک ممف- 29 9

 رخآ دیدن

 رخآ دید شیوخ ےشچ کحوا هک هللا دمع

 ترصح ؛بولوا نادا ( یربتعلا ) یر

 ندلبع امسا دالوا كن ( اهضر ) هشداع د

 ندیهانبتل سر تاج « هنرزوا ىق ا مال 7

 ك  هلغاوا یر كمالغ ترد نارو هشرلیدنک

 . وس حسم ینرازو و یترلشاب كرلن وب نمدنفا تاتناک

 ۰ ید رلشع | اعد هدنرلةح «قرهر

 ندا ( یهقفل | تاک هلادبع ن )|

 2 یاتسزوخ «بولوا نایت راهم و ۱

 رواسیدنحو ,یدا ندنساما نیلسم رکسع ندا

1 

 رر

 شیج ن رز میم وا ) س .یدشف و هدنسهرصاحم
 هتلهاح ناز «بولوا ندشه ات زاک (یدتشالا
 تافو هدنشاب یرکی زو هدنخرا ۸۲ و < شش
  دومسم نا هليا (اهمضر) ىلع ورم ترضح .ردشعا
 و فقاو هنناکن كعرک نارق . ردشعا تاور ند
 . یدبا تاذ ر لضاف

۳۱:۲ ۳ 

 E «بولوا ررر ه دنش 2 رطوبت

 و 9 دع رب ه دام و رم

 ۱ بارز

 تكناذد چوا رز هجور ندا
 5( یزج ن هرارز ) : : ردسعا

 لغواو : ۳ شفا و تایحرب فا ی هستم کد نامز كلاوص

 - وا لتق هدنتیمم دز هدننامز هواعم ز زعلادبع

 مخ هک (یخلاورمع ن هرارز) س .ردشفل

 ینا ژرر یغیدلوا
 ۱ بس .یداشقیشیا ین زیمآ هز ريل «هلک ع | لقن

 ۔هعقو هماع هک ( یراعلا یراصت الا سبق ن هرارز )

 ۱ هرارر

 هدی دف و

 شمروک «بواکه یو ترضح دزن

 . ردشلوا دیهش هدنس

 و قوحر هلعسا هدنظتلفو اه ۰

 ۲۳۳۰۰ ۰۳ ۰ ۲ هعارز
 قرش كلصوم .بونلو رالعو راه

 هب رقر وب یخد هدنرق یرهارخ یونیلو هدنتهج

 . رودا ناب یوه توقا ینغیدلوا

 قلتعاس کیا دخ 0و ۰ ۱ ۰

 جهل 5 ںاعارر
 كولم « بولوا هرق رب هدهفاسم

 ۲۳ )حاز لارا
 . یدشفل و یخد كللا رادو ,یدنا

 اراخم هک  ردره رب 2 SS نام ها

 ك سف رر
 دودح یسف رش ےس ا

 هدنلاكنهبسور «هللاعس ندراهرد لزو مدنس هلاجت

 هدنسهرا رغاط هرص یا هدنجا قلایا دنقریس نانلو

 r ی یغوط هب رغ

 ندنلاعش كنرهش دنقرعس «یرهل را هرالوق قوچرب
 ندنلامش كن رهش ا راخو «زرکه نغلن اخ اراخ «رورلاب

 ها تکی سا ههوواو كرهدیا ناب

Eلیکشت سوفرب ییعوط هب ین رع بوذح  

a 7كالموق ندزالوا  

 هرتماولک ۰ ۰ ارش یار

 ایم هردنیذالدو تبنم ی قوف یسداو تا

 «قرهنلوا فرص هدضارا قس یمظعا مشق كته

 : كن داوو .ردنا اورا یضارا مود ی ۶1۸۰ ۰

 كنمق یراقو كاا ع .ردروپفم ید یرلهوىم

 داب هلمساوب یغد رلغاط هرصرب عقاو هدنتهج بونج
 عقاو هدن داوون گنتلاپا دزق رعس ناسوو ت- . روا

 و .ردرلشعا هبع» هلیع-ا ناشفارز یخد ییغاعس

 هرتم ولیکع بم 0. °۰ یس هرس هد اتم كغاس

 هردملسهی.هلج «بولوا يک ۲۹۰ ۰۰۰ یسلاهاو



 ات

 هدنرانکل لوک هیمرا یهدناع رذآ ] ۶ ۰
 بتک یصیاصخ «بولوا هبصقر | دنوارز 1 ۹۸

 روپعم هلیسهها نالوا روطسم اا هدر

 هر ) تلا () كن هنالآ ( 2۵۲۵۱ )

 توز )و هدول هفود یر | ت 0

 | لاعش هرتم ولک ۲۰ ك( داسد) قرهلوا را

 .ردراو یسااها ۰ «بولوا هبصقر هدنسډ رک

 . ىدا یرقم كن راهقود ( تسارآ تارا شا 3

 ی دوخاب نا 2
 ندو یعراش داراذارا شر تشدرز , ۱

 كسارهل؛ن بساتشک ندنابناک رد دحوم كس وک

 «عنم یتدابع دارلود بودا روهظ هدب هدننامز

 نده ےکو تلظ یرکد و ندزودنوک و رو ئاو ۰

 رد صم هرش هد یساګ کیا هربخ یسجرو ترابع

 | هرصاع یا هل را نعرهاو دزبا «هرزوا قلوا

 هناهح حیاصنو تاداقتعا .یدرودبا نيقلت یداقتعا _
 . وق هادسم یخد باتک رم هامعما ( دنز ) یواح ین :

 دنز ) رار هلربسفت یلتاونع (اتسوآ ) هک,یدیشع

 < دارایسوبحم مویلا هلیمسا ( اتسوآ

 E ا لوق قند تاتو تینا 8

 هدنارا كنب دون ا یلغوا ك رکو یببدنک 9 ۱

 ۰ ردبس دقم تاع

 | قوح ر هلراساروت هدروغا ویو شا ت
 سیسأت راهدکشنآ دوس قورو شع اک
 بولوا ندنشاص رلسارا لوا, ندنوا ردا شل

 ارطن ههربخا تاقیتع .یدراردنا تداع

 (اود) كرلینمهرب .بولوا یلدنه لصا نع تشدرژ "
 لا راکذا یهرثک هلآ یرلکدا تدابع هلیسا |
 ۱ درط نداروا ی یا نطاش هرلن و 7

 نانتسف لط- تسات کوو ک هنتهج < «قرەنلوا

 رهن ا ینددج بهذم ا نشح ا

 ( یرکسناس ) ید قال كنباتک (دنز ) ردنا
 کوب ,هلغلوا هاشم كم هنناسل دق دنه نانلوا ر

 كفوراف رمع ترضح یند تا و .ردنا تلالد

 هفماخ «بولوا ىع هدنارا نکد هنتفالخ نامز ۱

 مف نارا هل دب صاقو نا هفتم هد او هلاراشم 3

 شد كتشدرز .هدقدنل وا مف هب هبمالسا كلامو

 رادقم ینزح نالاق هدناراو ؛شلوا ضرقنم ید "

 ترعمه هناتسدنه «هنرزوا تراقح یرلکذروک 8

YEN 

 أ

 یر ر

 هدنایع صوصا ىلعو هدناتسدنه موبلا .ردرلشغا

 - رهش (دزب) كناریا «بونلوب رلربک كيب زوب جاقرب
 هند و سوم چاقرب هدهدنرلف رط ضعب راسو هدن

 کا ( اتسوا دنز ) نالوا ینانک كتشدرز .ردمبات

 ندنفرط رلیلاپوروا یحرش یهدنناسل یولمو تم

 .ردعفلوا ۱ یراهجرتو عبط

 ۰ ۳ هبصف كح وکر ه دنتهح تبع كرلح ۱ 0

 .روندنا نار یوه توقا یشیدلوا | ها

 تر اد شا رز هحور لند ها ۳
 1 ع

 دزن هک( هقیلخ نم هتعرز ) : رد رر

 فرشم هلمالسا فرش « بولک ه یربم*ب ترضح

 ندنع هک( نزپ ن فیس نب ههرز) -- . یدیشلوا
 رابخا ین رلکدلکه مالسا ار هلئاوذ شمب رکید

 < بوردنوک یبا رب ه یوبن ترضح دزن « نوچ ا
 .یدرلشلوا لئات هت داوس همان رب یواح یایاصو ضعل

 ؛ بولوا مرصا یمسا لصا هک ( یرقشلا هعرز )

 «هدق داوا ف رشم هلمالسا فرش هل دورو هب یربمخی, د زن

 کم یدنشلروم هرس هعرز ندیهاندتلاسر بناح

 عقاو فالتخا هدنتبح هک ( یصاعلا ة رم ن هعرز )

 هنفرش ( ملص ) ین تور هروک هتایاور ج۶ا بولوا

 هک (ضاییلا هبلادنع ی هعرز) س « ردشمامهلوا لئات

 . ردنسیوار كف رش تدح رب

Oا «تولوا هرقر هد رق وص هدناسارخ  
 . ردرومشم هلسوف نالوا عقاو هداروا 1

 ی با با[ ات

 شمچ

 هردشماشاب هدهماع # نامز «بولوا نداق 1

 بولوانوناخر 3 ' ىلەفوك ( یو دع تن ءاقرز ) حح

 «قرەنل رپ هد وضد ص ترضحفرط هدنس هب رام نیفص

 دارا را هل اتم 2 ك هدنل و قوش رج یارک

 . یدردا

 هطرق هدسل دنا (یح ن قع ا وا ) ۱ لاق

 « بولوا ند نتته بایرا رهاشم |

 هلا هفلتم تالا ییدلبا داجا 0 هب ال رطصا

 رب «بولوا رومشم یخد یجایزا . ردشلو ترهش

 هلشر ٩۰۷ و دوجوم هدنس هناضتک (لایروکسا )

 . ردقص

 ف یاکلا » یخد ( لاقرز فسو نب قحا)

 5 لثم بر



 ی ر رز

 « بولوا یوم اب اتك ییناونع « ثراولا

 . اک سراپ روکذم باتک ۰ ردشعا تافو هدنح رات

 . ردشم هلقر ۰
 بول وا ندنفل وم (-- ندلارد)

 مالعا» ا تافو هد ۷۹ ٤

 و دوحوم هدنسهت

 | یثکدز
 هربسفن و E هلناونع « دحاسلا ماکحا ف دجاسلا

 لناونع «میقنتلا» و «نآ رقلا مولع ی ناقنالا» قلعتم

 . ردزاو یرلباتک "
 E كنتكام ناتساس قع)د ناسم ۱

 ا مرز

 ندنف رط یدع نب مصاع هدنتفالح نامژ ك ( هضر )

REE DEرم ترضح  

 درو ثبل س بوم ند ه رافص كولم . ردعفلوا 2

 ندمھرد كس هدنوک « بور داب یشراح ر 2

 E .یدشع | ففو هحاعح ساک لالوا ترابع

4 

 ملص ) لسرلا رفت ترضح «هلدورو ,|

Nرد راو یسلاها  

 ۱ غ ز

 ینشاب نمدنفا (
 22| اعد هدنتح ی رذ هلسب دنک ؛قرهروس

 : هکر وند ( نیرز نب قوا نب موثلک) یدیفح . ید
 ههديج ینلا عح م یدلا یدبح

 دالا ۳ ااو هّنیع

 EL هدناتس راغل, ( ۱۳۱۵۲0 ) ی
 هرتمواک ۲۸ كنه ورو هدناحاس یوم

 . « بولوا هبصق رپ یزکم قاعس هدنسییونج برع ۰
 راسور هدهرخا هب رام .

 و ردراشمتا زواج ییهنوط هدعق وم ول ۱

 ۱ یجدز بورد یدیرالو وص قوحر هلاراذم

 | كريهاشم ئاسو الع قوج ر . یدشعا نیزتو راععا

 هللا ناهفصا و رهش رب كوس هدنامرک | م +
 ۰ ۰ و دار رو

 یدا هبصق ر هدنسهرا هواس

 تباتک لناونع ) ىج را همغل « ۱ ى

 هدنخځرات ۷۰٥۰ « بولوا نلوم ]

 . ردشعا تافو

 ا در " (قورز دوخاب) | 2 و

 .یدیا هبصقرب روهشم هدنسهتو اه
 ندا ھام( ندلا ناهر

 1 1 یحورز

 هک ردشم زاب باتکرب هلناونع « ملعتلا ملعت » هرزوآ

 هدنشراا ۹ «یک ی نی دلو هدنس ناک سراپ

 -Enchiri هد ( تخرت روا ) هاتف رعم (ودنالر) یخد

 رار هلس هجرت هت الو هلساونع )1105 ٩۱۵ 1٥1

 . ردشفل وا رشنو عبط

 لوکر هدنسهطخ ناتسعس كیاتسناتفا ۰

 رب 0 رر

 لحاسو ؛رولکود یرې ( دنلف ) هلوک و ۰ رد مرتم
 . ردراو هبصق ر هلیمسا ( هرز ) هنن هدنسب وذج

 | لئاف «بولوا غاطرب هدنبرق ساف

 ینردنل و نرگس هلا هر اشک

 ی هد « نادلبلا مم

 بولو اند ها ( یهقفلا هنلادبع ن ) ۰

 هیون ترضح دز هل دف و مع یب | نیدز

 ۱ نوهرر

 ۱ قلواثحاب ندمولع دا وا ۱

 أ
 أ

۱ 
1 

 ؟«رولبروک | ۱

 ..دویقیچ یرغوط ییرمت كروصنم وا بویلاق همش |

 اب ونح ءقعسور ًاقرش «هلیسارج هنوط "ال اهش یاس

 هل راق اس هوهارو هنولب یخد اب رغ ,هقولو هو رط

 . رد دود

 یغیدلوا هبصقرب هدن رق ندع ۳ دن

 .ودروطسم هدنراث | برعنوسفارغح 0 2

 ا ۳ 3 اوروازتو اودا ېت » « بولوا نده اع

 ءالعز
 ۰ رودا

 | هیاغز

 یو توقا یتفب دلوا هملق رب

 دف قدنخ «بولوا 2 هدزاعح |

 « نکیا رولیروس تدوع ندنس |
 3 كس نوا كشبرق EOS فرح هلا لع

 . هدش رش ثب دح ر هعقو و ۰ یدیشلروس فداصت

 . ردشل روس داب هلیعسا ( هاغز مون )
 . مساو هدر رغ نادوس

  هدنرابآ تر لنوفارفح a هواغز

 كتکلم و دلروصنم وا تجب « بولوا روط سم

 . هنکیدا ناس یغیدلوا دود هلیتکلم ( هیون ) ا ارش

 وم .ردنا اضتا ىىملوا هدیق رشناد وس «هسریلقاب

 . «یفیدنلو هدیلاعش ضرع ۲۱۳ كتکلم و هبلایوم

 وو تدابع Sa بوزک قالبج كس 0

 . هوالع هدى رلکدلم ا اقتعا هنغی داشاب ا

 هدقرش نادوس «هدقدنلوا رظن هرآاهطورخ .

 ر هما ( Z084 ۷3 ) هدنسیلامش 2 كروفراد

 دنا هواغز نالوا تح عوضوم ۰

 ا
 ا هلبا ۲۰ . بوبلوا ۲۱ یضع قجنآ
 هلموا اذه انمو ی ی ؛ یک یفیدلوا هدنس

 1 لتسف ه.دهلا و دولا تسذا ةرابزلا ناف

 ۱ . ردیسیوار كنفرش تیدح « ةمیضسا |
 3 هدهفاسم كلن وک یی | نداعنص هدنع

 ٤) نام ی

0 
۱ 



 فو
 هلمالسا ند 6 بولوا هتسراو لند داقتعاو تدابف

 . لردنیدتم "
 هدماش «بولوا یزبق ك ( مع ) طول 9

 یخد داراکس رو ه رقرب یغیدلوا شما تو ۳

 از تار کلم هد « سوم « یغیدلوا شم دبا هیعست هلمساون

 لو اوف ید زابز و
 هدنغاع-و تم الو یو مطس یلوسارفغز اِ

 هسویلیف قرهلوا ہد رع رغ هرتمولک ٥ كنږ ومطسقو

 عقاو هدنرزوا نلیکود هن رېن لناغوص عبات

 ءیسل اھا ردق ۸۷.۰.۰ ۰ بول وا هبصق رب ی زکر اتو

 Ca ی هنادتاو هبدشر < Sk دش راح
 0 لس ین او ی ناک .یرابتکم
 غاط يا هبصق . ردراو یسهناخ هتسخ صوص

 ۔ادلوا هق اعص یساوه تزاب  هلغلوا عقاو هدنسهزا

 نقلتعاس ییاو هدنتهح برع تا هتم یسلاها 9

 . راراقبج هن راکش وڪو غاب نانلو هدهفاسم

 0 ینسیب لع مق کراعس یناضق یونارفغز

 ندنتهح قرش لاش «یاطاطو جارآ ًاقرش

 « لو "ایر و ندنتهح ق لاعش «هلبرلاضق هدیج

 ۰ رد دودح هلب رلق |یعس یر ید او

 راز هلب را هسیحأت شاط قا و ینالفا < سولوا

 ناتتسرخ ی ۳۳۰۱ زکلاب , بولوا بک ندهرق

 یسیلاها ٥٤ ۲۷۷ .هرزوا قلوا ام یروصقو

 هدهسا قلغاط هرزوا تموم یسضارا .ردراو

 .ردراویغد یرهووا قفوا هلرل هردو راب لزوک كب

 نایکوداکو هللا وص لناوص نلک ندنغاع- یرفنک
 ه دنسنل اه مو رهرد قوحر و یناج جارآ

 اوراو قش یاضق ییاچ هووا عیات هنغامرا نطراب

 یسهبضرا تالوصحم .راردنا

 «بودیا

 صم .هبرآ «یادغب

 ,ناغوص «قوماپ «نوتوت «نارفص «نتک فالو
 ندنعاوتا كرلەويم او موزوا «یمخن ناغوص

 هرکصندکد سا تافک هنلم یراخذ ,بولوا ترابع
 .رونلوأ جارخا ندنسهلکسا نیطراب هدیرادقم یخ

 .پریک یلرب هلبا نایتخسو هلاسواک یسهبعانص تالومعم
 ولنک : مب صم ۷ ات یرلنامروا راگ ندنس

 الغا «نکرزک :داتکوک ما بارا
 یلبخ ءهلغمل و رلحاغا واسو مشج «هشدم .روم

 هليا لق هنر هکسا سویلفو نیطرابو عطق هتسارک
 هایوروآ ق رشت ریشم .رونلوا لاسرا هلوساتسا

۳۱:۵ 

= 

 ی فر

 ید یسنج شواچ «بولوا ییا یوزوا .ردنک ید

 یخدهکرسو زمکبو موزوایروق رادقم یخ .ردراو

 یکد نود «بولوا قوح یرلاحص .روالوا جارخا

 مانغا . 0 ی كتفتو ىتاناوبح ی

 .رولوا غا ۰ یونس یوسر
 جارخا 2 او سرا كف رادقم ر

 ,هنانحتک ۲ ی رحم و عماج ۲۸ هداضفنورد .رونلوا

 شک ۱ هود هک ۱۳ ۰4 لساردم ۴

 «یت ۱۷۳ «یادتا

 ۰ ,قاکد ۰ یا ۱۱ «ناخ ۲ ءاسیلک ۲

 ۱۰۷ و هنااد ۸: .یرازح وص ۰۱ ؛نمرکد

 هاضق زکس لات هکسا نبطراب .رددوحوم همشج

 ردق

 گم ناببص 2 ريغ ۲ و

 دم وا اهنا هوش

 ( هریب ) و هدنسیبیغ لح اوت ۰ هد ۱۳ ۰
 هدهفاسم لیم رب ندکح هرم ۳ ند

 رب هدنرزوا تارف نولو یرهمارخ هیصقر یا

 ناب ىوه توقاب یتفب دلوا ضد ی یروک

 ۰ روی دنا

 ه دنس هب ونح ته>حو هد رو كسنوت | 1 ۰ 3
- 5 ۰ ٍِِ 

 .ردغاطرب عفتم ] و

 هدصف 7 هدش رق طاطسف هد رهم ا .
 ہر
 ی اه هر 92

Dارور و4 هد «.نادلبلا م  

 :ردیع-ا كاذترد رز هحورب نده اع

 ترضح هک.( یرصتلا سوا 5 و

 تور هدهسیا شع جت قا( ماص ) تاتناکر ف

 هک (ناثرح نرفز ) N لئات هن رلتبڪص و

 «دكرهلک هیون ترضح دز «بولوا ندهفلک ی

 ن رفز) - ۰ یدیشلوا فرشم هلمالسا فرش
 رب كدساین هدننامز هک ( هش ذح ن دز

 هدنمالسا تاذو «هدنکیدشا ت توش یاعدا ےاط

 ثب دحرت هک ( مشاه ن رفز) -- . یدیشلاق ۳
aردیسیوار كفى رش .گ | ۰  . 

 قرهلوا هانک نداص داب ( 200۲۲۵ )

 ندنس هذاك ههل | یریطاسا می دق ناتو

 كن( هلوتا) نالوا هانک ندراکز ور هلا قفش «بولوا

 كن( هرولف ) ناسنلوا معز یسهمهل آ راکعچو یلغوا

 ییناقیلدر فی رظو لزوک .یدروئلوا راتعا جوز



 ت دل ز

 زیهجم هلبرلدانق كبلک « بونلوا روصت هدننروص
 .یدرونلوا

 .هرتو هدنغاعسو تبالو نوز رط 2

 .ونج برغ "هرتمواک ۱۸ لنلو ] 2
 هبصق كج وکر هاش زیکد هرق قرهلوا ه دنسب

 . ردعقاو

 كداليم (* —(Zêphyvin تنس| . ۰
 EA RSE DS ن رور

 كد هنر ۸ ندنخحرا ۲۰۲] <.

 .ایتسرخ ( روس ) روطارپعا هدشنامز .بودیا قلاپاپ
 لدهنعا اراصنل ادنع .یدردنا ب ذعت و بقع یرلت

 ارجایسطرو ه دانس ۷ وفا «بولوا دودعم

 . رونلوا

 .دنع رایلایوروا ( قاقزلا رحم دوخاب ) | و
 قرهلوا طلغ ند ( قراط ل ) هدن ۱ یار

 ید هلسعسا یزاغو هتبس و نلند ( راتلاربح )

 .ردبعتا لصا هدندنع رلد رع كزاغوب نالوا فورعم

 [. هنلوا .تعحاص هنسهدام « یزاغو هتبس» ]

 ی ا ا قا )ا تم

 تفالخ هرکص ندنساردنا كول ما 4

 «بولوا ندنالو نایردنوک هرصم ندنیناج ههسابع
 .ردشلوا فلس هدمبو فلخ 4 ( یرزح نیک )

 «قرهنلوا بصن ندنفرط هاب ردتقم هدنخ رات ۳

 یرکسع هش رفا ندنفرط یمطاف هتلادبع هد ۰۷

 رصم *ملاها کا ,هلکعا طبض یهردنکسا «بولک
 لجال هجرت بحاص «نکیا هدکا رارف هنفرط ماش

 هدهار یانثآ بودنا تعزع ههردننکسا هلاقلا

 رو 1

 یفی دنل و دم شعب هدنرلغاط .ردنرابع ندهراسو

 . وا هنا اق .رویاراقیچ یرب چه هدهسیا یوم

  هردراو یسهقبتع راثآ راسو یراهرافم شمب شل
 لس «هحارق «دروق «یلآ لدهمشحو تاناوبح 1

 یا هدهمحان نورد .رونلو زوموطو ناشواط

 .رددوحوم هردمر و دعس#
  Eكمدات ) هدن ونح تهی رفا (

  Eبولوا هصق رز یکم

HE یغیدلوا نوکسم هلرار ر « ( هنانز ( 

 ر ۱

 ۰ j «بولوا ۳ دع ی ۱

۳ 

 ترضح بولوا ندلما ۱ گیت

 یسیع روهظ .زدیردب ك( مع ) يحم ارت ز
 دورهیسلاو نیطسلف «بولوا ت تابحرب هدنرود ( مع )

 ترضح هدق دنل وا لتفو ذخا یح ترضح ندنف رط

 . ردنسپ وار كف
“a 

 رس تن دح

۳ 

  بیقعت ,نوعخدشیلاج هغمراتروق ینلغوا (مع) ارکز |

 كحاغآ 0 هد هگابرب طو سم هس دقم تاب « قر هل اوا ۱

 | هلا هنس ترد ی الو تدم ةر دعنا تافو ەدەزەح

 ۔اضقو قاعس مک كنتالو سیلت 2
 « بلق اف رش «بولوا هیحاتر ه دنس 6

 | یخد ابونح «هلرلاضق ولا ابزغ ءروقابح "الاعش

 ندنزکرم قاعس یز کس .رددودحم هلیسهبحان راع
 ندهرق ٥ هرحال «بولوا عقاو هدهفاسم قلتعاس ٩

 ت اتو تک ندینمراو درکی سل اها . ر دیک

 توطو او زا الا « زوحو یرلنامروا یناک هبه لح

 «بولوا دتع ك ی رلشبف هردراویسهرفم راعتا ی

 ا ۳ ماود ردق هدرام ندا ن رشت راق

 ملاش « راجت اڀ « نوتوت « یادش  هبرآ یسهضرا

 هب یی الا درسا راز هلح اغآ و ؛ شع القاص هنکو توک

 دالوا.یدىا ندنارمع لا .ردشلدنا دیش «كرهنل و

 هدلاح ینیدل وا رابتخا یسهجوز ,هلغفل ون نسوز

 دل وت ( مع ) يح ترضح ندنسیدنکیلاعت هللا ةمکح
 . ردراو یاقم هدبلح .ردشع |

 فورمعمهلکُع د اببنا كجوک هدي رلیاسارسا بس
 ۔امز را دنفسا هک« ردراو ( یرکز ) ر یخد ندناود

 ۳ ۰ زار هم وو تاجرپ هد
 . ردشعا قیوشت هکعا ریو

 لبق ( محرر نب ایرکز ) قدنکولم لئارسا س
 قلا زکلایو 7 عقوم هد ۷۰۷ داليا )۷۳ ۰ رپ ی و ۳۳۹ ۹ ۱

 ۰ ردتمر وس تم وکح یا

 هک ردراو اهد (ایرکز ) رب نددوب ةنهک

 ی(سآ و) كلم «رارپ هلیسهقاس تامهخ كنبردب
 ۔رط كنو «نوڪکیدتسیا كا عنم ندناتوا تداع ۱

 - ردشفل وا لتق ندنف

  دارسناطلس ( هداز ماری ) 1 :

 دنسم هدنرود كلا ناخ ۱ یدنفا ابرک ز

 .ردیلهرقنآ «بولوا ندال نک ههیمالسا تشم
 لیصح رادقمر دلع توع وط هدنراخش رات هاب



 و

 «بلح هد ۹۸۱ بودنا سرادم رود لوصالایع

 هد ٩ « یسضاق لودناتسا هد ۸  هسورب هد ۰۵

 هح هد ۵ 2۰ یدنلوا یر ف یوطان۲
 SESI ؟سعضاق لیامود هد ٩۷ «بو 9

CE ¢ 

 هنس ر .ردشفل وا اقرا هتفعسم ماقم هدنبجر یلهتس

 ندکدتا هرادا یناوتف روما نوک نواو یآ ا
e Ee 3وک کیا نوا كنلاوش یس هنس  

 تسخر رظتنم هدنویامه باب نوجا راہ تک
 عماجملس ن ناطلس .ردشع | تافو داف «نکیا لوخد

 ۔راوج ثیدحلا راد نالوا یسهدرک.انب هدنبرق ییرش
 انشآ هب هس رع تاسداو ههلوادتم مولع .هردنوف دم هدن 3

 هب یواضم

 راد روک تم .ردشمزاب رهمشاح ,ه « حاتفم حرش» 7

 اشنا راهرح هدنفارطاو هسردمر هقشپ ندش دا

 هدنرامشا واوا یخد یسهرعش تعسط .ردشعا

 .یدرادا صاغ ( لم ۰

 1 هداز یدنفا ار کر
 [ < تعج ا ا

 رسول « هن « هاده » :تولوا تار

 « یدنفا ی

 ام « هاب مصتعم »
 ك ۱

 ندابطا ریهاشم |
 ینایرس « بولوا ۱

 یروفام)ا ی ۳ و

 . ید لسالا

J)یروفطیرد ا تمدخ دا (نیشف  

 رسا لقوا | ۹

 مو 4فماخ

 .ردندنانیعتم هدتابط ید ابرکز ى اما

 اشم : :

 رس ] یزاصت الا 6 ب6
 هدننرات ٩۱۰ .ردیلرصء ؛بولوا ندهیفاش ءاهتق
 .اونع «یضاقلا بادآ» كنبزاخ فرش .ردشعا تافو |
 اله و یحرشر هل اونع «اضرلا داتا » هنباتك یل

 ات یا هل رلن اونع < یواتفلا» و « ماتهالاو مالع 1

 ا ا یجنرب هان رو .ردداف |
 قرهلوا مم هل رلقر Vs ۵ ه دن هنا

9 N 

 ۱ | دم ن ابر کز 3
 .اڪع» «بولوا 3 ۱

TW I 

  V٤ا هدنخ رات

 ( كنح ر دا, هل ودلا فیس ]) ۰آ ۰

 روه ال هان زا كهاشر دان ناخ ایرک ز

 یغواو ؛شعا تافو هد ۱۱۰۸ بولوا ما

 : وا یراو ( ناخ زاونهاش )

 ۱ کز
 تب وش .ردراو یناود با e هدنتمهدخ

 بو دکن

2 OE 

 هردنلن ادم بول وا ا 21 1 |

 تارا هدنس ودرا كرسامط

 مشلک ریس سفق
 تا ماد یهار هک تسدد جا چت رد

 سل هلصاح و ید ندنسارءهش ناتسدنه س
 یغیدل وا 1 ( دانا دام ) لصا نع «بولوا یر

 فلم كنرادم"ح ارواو ,شماشاب هدونهکل «هدلاح

Paتایلزغو یرلخران منصم  

 : رذکت وا تم ییا ر وش .ردراو یرامشا راو

 ۰ یدشلوا

 اربا رخ ناهح تاس سد رال

 ۳ ای ندهد هیخ مک تصرف

 نیک رک او ی ن

 اراوج مسیت هب نک هلاوح ناناچ

 اکز
 هم

 ۰ ردنل در 0 ندا رعش نم 4

 یابسا رکف رد و ترم

 زونه ییاوخرد و تشک یعص یوم ره , تف رب

 زور وه درس بش

 O ORI كن هس ورت 0 ۳
 هذن یعلاعتهرتمولک ۳۸ كنءرووناهو) ۳

 بولوا هبصق ر هدنرزوا یر (رل۲ ) یقرهلوا

 «یسدادنعا سم لخاد ؛یسلامها ۱۹ >“

 روس ور ESS من رگراو : ینهملقو# یا

 ."یدنا یرقم كنیرهقود (غروبنول
 ۱۵ دزو ادا هداننایسا ( 26۱۸16۵ ) | عج °

 تر ۳ KS 1 هو

 2 ر زوهشم هدنشلامت هرتمولک ۱ الر

 لع ر هدنرق هبطرق هلعسا و یوم توقاب . رد هعلق

 کلم جرفا هلبا نیفشان نب فسو هدلح وو یغیدلوا
 یثیدلو عوقو هیطع 4 رام 5 هدنسهرآ ( شنفذا )

 0 ا "۷ ردکرک هسلوا 1 | . رون دیا نام

 . ردکعد لح لکشم یو هدنرزوا بولوا

 جوا رزهجور ندنسارعش نار ١ |

 : رد صلخ كتاذ | | لالز

۱5۳ 



EY 

 كننامز هدراهشا راسو داصق هک« یوره ءلالز
a وش .ردشما تافو هد نخ رات ٩۳۱ «بولوا ید رف 

 » اتکا تو

 قيال د وہ هک یمشچ

 مرادن رایزا دوخ مشچ زا هلک مراد

 یراسناوخ مک هک. ۍرا داود لار

 .رددرک اش كريثا لالح ازریم «بولوا بهش هلکغد

 تایونعمر :ردعماعا هكا, ی یجنر نوا ر#

 .هدهسیاراو یراعشا قوح ر ندهرب اس و دیاصقو

 رذا» 6 زاباو دوم » ۰ ردندنلسق رتش ه رک یرثکا

 مراد رادید

 هرذ» « هلاک » ,« رادید ةه » .« ردنعو

 « همان ناعلس» و € از وس واک نسح »  دمشر وخو

 « زایاو دوم » رد ناو یس هم وظنم ید هل رلناونع

 دنه .بویمهلوا قفوم هلاکا نسهموظنم لناوئع

 یتاودو لا ( هرک نیس ادبع ) ندا ش ناتیف

 هحاسد یدهشم یارغطو ؛شعا بیئرت

 : ردندنناب ونثم تس کیا رب وش

5 

 .ردشمزاب س

 داری عن م شمارخ زک و

 دزبر میش لو لک دزراب
 تسن وکذ رس یا ه طق دوخ ل3 5

 تسد وخ یاب رد دوشیم شاع وج

 درکاش كنبلها اال وم هک. یزار رش < زالو تب

 دال E OEY Er «بولوا

 تافو E هد نخ رات EN «كر هدا راذكو

 روا تب وش . دعا

 دور نرریب ناح هنیس زا رک تسین مغ شخویب

 ۳ نورد هک مسرتیم تسنام اب 15 سم

 ا ) ا » ۱ ۳ ینعب 77-۶6
 اا ر ه دمع 2 رع بوح کل3

 كن رقامرا ( هزوم ) هلا( وقسا) «بولوا تل

 ندلحاوس و رازح یرلیدنسا لک ف هرم
 تاب هقیخبو هلزکد لاع 10 ین دلوا ترابع

 یلمتل اهر دنالف ا هللاا هردنالف رغ
 هلن لا هدنالوه نونح ید "ال اش «تنایار "اقرش

 ل ۱۷۸ 5 یس هيڪ .رددود2و اع

 ۔ ص .ردراو یسیلاها ۱۹۹ ۲۳ 4 «بولوا هرتمولک

 ی ك یبضارا .رد رهش ( غروبلدیم ) ی

 رادس نوعا قمالاق هدنتل | یرلوص كرارت «هلغلوا

 هدایزندقنارف نویلم کیا هدروغاو یونس «بولساب
  ردنل هج «هدهسیا له ی-اوه . روالوا فرض

 تب 24 یه

۳:۸ 

۱ 

| 
۱ 
۱ 

 : و

۳ 

 ءریونک « هللا هعونتم تابوبح « ندشغپ دنلوا ماقما

 هلترنک یعاونا كرلهزبس و ستاش « لادرخ ء هزلوق

  وسنم عاوناو كيلسا ندقوماپو كون . رولوا لصاح

 یرلهقرباف ىغا نوزو تارکسمو هربب هللا تاج
 . رونلوا جارخاو دیص ید قبلا یلتیلک . ردقوچ
 و . ردقوح هدیرلهاکتسد صوصخم هناامعا لافس

 دار رهن تولوا ندهد دح *ی

 ۰ رداکشتم ندروماحو موق یراکدر دنا

 تارا یسضارا ك_تلابا

Nouvelle Zélande ( — SOO 

 عادات
 و قرش هرتمولک ۰ سر

 بولوا یسهعو7# ته كن هر زح كيو حق رو «

  ۳هلا .٩۷ هللا ۱3 و یون ضرع ۲۷۸

 لدهطا لوس کیا ۰ رولوا دم هدنرهرا قرث لوط
 یونح) ید یهد ونج و ( هطا ییاعث ) ینانلو هدلامش

 هه
 دل

 و (یواماقا) یرلعسا لصا «بونلوا همس (هطآ
 لوب هونج ندلامش كنياامش . رد (ومانوب یاوات) |

 بوذح ندیقرشلاعت كنس ونجو AE کاو ۹ ۰.

 هلیسیکیا .ردهرتمولیک ۲۸ ۰ یاو ۹۰٦ ییوب
 یر) هرس ا تورص را زج یە دنرلفارط

REA۰۲۲ ۸۳۰ یسلاماو ءرتمولبک میر  

 ر «بوللو هدالکش لطسم هطآ ییونج

 او هلا هطا یامش ندا زارا مظتنم رمغ لکش

 یزاغو ( قوق ) هدنرلهرآ . ررتس وک ییمسر همزیح

 . رولو زفروکرب شینک هدنتهج برغ كزاغو وو
 تنهطآ یارهت

 و و هدنس غ لام كنوو «زفروکرب شرنک هلیسا

 ددعتم یخ د هد دىم كەر زح هبش i دم هتهح

 ود كرد هدناحاس قرش لاش

 - وا یوقرب یواح یرازح قوج رو مقنم هرا هیمش

 كاو یسەراد | رک ثبت هدنالژ کی هدنوق و «بول

 * روبنلوت یسهلکسا ( دنالفوا ) نالوا یرهش كوب

 یرلیوق كچوک قوج رب ید هریزج هبش روک ذم
 هرتمولیک ۸ ۰۰ یلحاوس ان هدن ال ز 4 ۰ رد واح

 لاعث یرلهلکساو قايل رومم كا «بولوا هدنلوط

 و ( ندنود ) هدسونح و دنالق وا روک ذم هد4طا

 وا زا یرلهطا كحوک برق هلحاوس . ردنوالتلل

 «ردیس هل[ (براوتسا) یک دبونج داتا كا بول

Ea e OSE LE داف E 

 ی

Eنا  akaتم  



 0 ۰ 0 یراغاط ها 8 لدهرتم

 یرلغاط (دنوکا) و (یپاور) برق ها 8
 ۲۸۰ ء كن رج رب « بوشلو هدلاح ر

 یونح . ردراو یعافترا هرتم ۱ كا 0

 هرتمولک ۲۰۰ كنسهلساس (بلا نرتوس ) ءا

 كکو كا .بولوا یرلهرد ییزو قوحرو سو

 ر ردق ا هدنتهح قرش كەل و .ردراو 5

 هدهطا یلامش یرارهن هیحلش اب .رولوا دتع روووآ ماط ,

 یونحو( یتاقاو ) نالوا هدنل وط هرتم ۷ . یسارج 6

 نخد یرلاوک قوحو .ردرارپن( ونلوم ) ما
 هدنسب وجو (ووا) ه دنیا اعش ی رلکوس كلا «بولوا 2

 یساوه .رد ( ابا )8

 ہم وم كن
 ۱۰  نیشیقو ۸ "تای هرزوا یطسو دح هدهطا 9

 .رد ۷ نیشفو A نزاب صد هدهطا یونح ی

 OES «بولوا لام

O = 

 یاعاو 3 ىن طو ةحرد هرزوا ت

 ك هدنس هس رع لحاوس .راغاب راق اردا هدرهووا

 صوصا ىلعو ا یوذح . راغا روان قوح

 EEE راروو رراکزور ی دش هدنس هس رع لحاوس

 قح .ردعالم هسیا یساوه تنهطا ىلامش .بولوا 1

 ۔افش قباچ كب هدهطآ و رلن الوا التمم هنتلع هنر لس 1

 : . ررولوا بای

 عود 53 هی و ندنسضارا هدن الژ کا 3

 مگ تاناوبح نوبلم ۱ ۵ ہدن رااع ص «بولوا عور مس

 ذ نالوا لصاح .ردرادل وصحم كم هطا س

 هد E 7 2 قدک دا تم اتک ۳

 كن تازا ءدن از یکی مولا لا جازخا 8
 لزوک ید هدنشلث نالاق «بولوا تعارز لباق یناثلت 3 شر تی و

 یرلن دعم و شم PERE رلن امروا 1

 یامش 0 le «بولوا تدنم يغار وط .رونل وا 3

1 

 ضد هدنرآ وص را جارخا هدنرارب

 ۳ یرلن دعم باش و و وک و .ردهدتفل و

 قوچ ید یرهملناو یسهیندعم هایم . روینلو
 ةلصا تاناوبح ثنهطا .ردعفان ه هفلتخم للع بولوا

۳:۱۹ 

 ۱ تاغا ار

 ۱ ل ز

 - ابع ندکبوک هللا ناعص تاناویح یهم ندنس هع دق

 قوچ تب هسیا یراقیلاب هلراشوق « بولوا تر
 لاخ دا ی راسنح ریغیص و لو رلباایوروآ .ردعونتمو

 نوتس تارشح ىلع” اسو نال .ردرلشعا شکن و

 یعافترا مدق ۱۲ و نانلوا ریبعت (آ وم ) .رددوقفم

 هطا و د ردق هرلتقو نیش شوق عقد سج نالوا

 راعتا اا ضرقنم ینح اشا بول و هدرل

 یرطرب جم كناند .بواوا مسج هلوا ید یتاتابنو
 هنالمعو هشرباف ۱۱۶۳ هدهطا کیا .نمزکب هتناتان
 «رونلوالامعا مر اتو تاجوسنمعاونا بولوا دوح وم

 یواسم نامه یتاخارغاو تالاخدا .رنلعبا نداعمو

 . رولوا غلاب هغنارف نویلم رشت زوب سرقت «بولوا
 ؛یسهصالختاو همردصاب ,نوتل | یتاحارخا هعاشاب
 6 وتس هنن ر هلکسا .ردنراع ندهراسو اخد «یغاس

 دک لا . رویقیج بورک ناف ۱۵۰۰ "امرقت
 «بولواهدایز ندهرتمولبک ۳۰۰ ۰ یرللویمد نالوا

 -ایسآ و اوروآ هرداخفا تسدرد رلطخ قوحر

 یتدبس 2در دح لرلف ینارغلت طخ رج 2 5

OSلصاو هنسهیصق ( نوسان ) ا  

 هجو ر یرل-سوفل رادقم هل را رش ویلا .رولوا

 ۰ ردرز

 4۹ 0 جروهسرق و هو دنالقوا

 MEAN نوتغنلو (AA ندنود

 وقف رومشم هدنسب دالم جرات ۱ را هطا و

 هد ۱۷٩ بونلوا فشک ندنفرط ( نامسات ) ناد

 هرتلکتا ىر ط ی هطآ للاعت قوق نادوبق

 یهطآ ینونح هد۱ ۱۷۷ ۰ و : شعا فرصت هنمأت لارق

 مناط رب هرکص ندنوا .یدبا شلیا قالا اکو ید
 هدر یفی دنل و كنس هبصق ( لسور ) یدمش رلرت ویسبم

 رارجاهم یاپوروآ كنهدنالز کی ,هدهسرلععشلر

 ندنسیدالىم را ۱۸۰ لصا یناکسا ندنفرط

 ۰ زر لس الشاب یی هدروک ذم رات قلود هرتلکنا

 AT ادتنا «بولآ هنف رص تح ر ییهدنالز

 «نکیا شعآ یا هنتتموکع نما یون ید ك |

 موبلا و ا آ هد ۱ ۱

 ) نوتفنلو ) «بولوا نیس وصل ران ص وصخ هشدنک |

 ناو یروص هس رو میلمت هردنا عاق 2 اب روت

| 

۱ 

۳ 
N۲۰۱۹ و درک اش ۸۱ 13۳ (بتکم ۰  



 ی دز

 یسلاها .رددوحوم هلعم

 یرادقمزآ وناتسورب ی «بولوا یهیچوقسا

 . ردلکد یعسر یر 8 كه ذم ییاو .ردکلوف

 یدارفا تر ( رام ) ناو همم ق *ییاها

 هد ۱۸۰ ى هدندورو دارا یابوروآ

 رکاب SNARES ملل رام

 ید رلن وه". یدرلشلاف ترانع ندن شل ۰

 نوتبسب یرلسنج ابرق «بولوا هدقلازآ هنوکندنوک .

 ندنرلطالتخا نالوا هلرازلکناو «قح هلوا ضرقنم

 قالخاویرلناسل هدهسقح هلاق یرلناق هدرازلم دل وتم

 یرا را روئام .ردقح هلوا دوان یر هع دق تاداعو

 رشتنم هنفرط ره كنا نيل و «بولوا رلمدا لزوکو
 كرم همانا

 هرزوا تیک | م

 .رل دا بوسنم هصوصخم قرع نالوا

 كغلیشحوو «رب یتا ناسنا .بولوا رلمدآ هج زم
 تاور یدنک..یدررولو هدنس و رو

 نوا نوا نددالیم یرادادحا .هروک هشراداقتعاو

 هریسد ( یاواه ) و ندنتهح لامت لزا
ETAR ام ۱ 7 

ك «بولک  دهطا رب یرلکدتا
 ۰ شعب ةد هدن الژ 

 یرلیجز هاشم هنسیلاها ایلارتسوآ یرلقدل و هدارواو

 >ازبما و راحل هدهلردار وا ضعل بودا لتف

 اهد و رها هدایز ندرلملا سنیل و رب 7 ای .یدرلشعا

 رصع عراب EES هطالتخا و هدیرلل وا نک رج

 EEE هحرد كوص ككلبشحو رار ود هدنف رظ

 رک وه ین وکو «قرهنلوا لاصبا هتد دم و

 | مسج و وا نادلو دن رد لنوتدس) لی هرتاکنا كحرا

 ا | یعکیار راهطآ

 .ردهدکع ادیازت شو یسل اها هن وک

N, 
 لد ول ر ۰ رد س

 ےل اغ كب

۸۰ 4 

 5 ۰ «بولوا هبصقر یز کر قاس هدف رش هرتم

e J| 

 كغ :رلو من هک
 ۱ | فو قول ۰

 هیسور یغاعس یورقواز . 

 هرتم واک ٩۰ یاو ۰

 .ردترابع ندنشک ۵ ۰

 | لول
 .روبدیآ

۳" 

 ردراو یسیلاما
 و بول وا هدیدود_>

 ۰ یسلاهاو

E قرش E ۳ دم 

 ی ترضح |
 EE كرصم رک نالوا 5

۱ ۱ EY 

 دنا ف ىلضو ی هرم - ٩

 مت

  Eلوق یصعمو فس ول ترضح 7

 .یذيشمردنا هنادنز ی( م ) فسو بودا ارتفا
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 .رون روک دیمب ندلاعحا تاورو هد

 ےسا كوك مردها ( 10۲۵ ( ۱
 ۱ 2 هطن ز

 هدراراوجوا فلا لبق «بولوا یعدق |
 هلمسا و ید تاما كج وکر نالوا شکا و

 | رج لدنجما یرمش ناهفصا ۱

۳: 

 ك یساوه هلمتهح ید رق هناوتسا طخ هردراو یسااها |

 | رمع ر هناردنلق . ردیاهواس «بولوا |

 ۱ تعحاص هدفی هام ¢ اإ « | .ردفورعم

 [ . روس

 هطر ز
 هدنرزوا یرربن (هسشت) وب دنا

 هد ونح هرتمولدک ۱ £ ك( سیق ) قرهلوا

 . ردراو یسل اها E «بولوا هبصق رب

 EES «بولوا هرصو 5 ها تا فا ۱ ۳

N N COEدل وا یسارطقسم كن ز لدعم 1 . 

 ۰ ۳ هد نادلبلا مک « فل

 | هدنسو رع لح اس كره هود ۱ داباکنز
 هلا داد و هدنرق هنارا دودح

 «بولوا هبصق كح وکر هدندو دح یرلت الو لصوم

 . یدبا یزکص هحات امدقم

 لحاس ك اق رفا ( 2292109۲ ) | 7
 ویو هطا رب هدنسیشراف .ییقرش )۰ 23 )و رب بت

 ر هد ش راف كن هطا هلا رهش ۸ هدنرزوا تن هطا

 .رگسا نیرو هب هعسا و تکلع

 ب وات )کیا دات( 0 ۱

 أ
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

 دارا .ردمالغآاص «قرهنلوا لی دعا هل راراک زور ۳۹۹

 4 یصاو دوس ص وصخح هعلاقا واو تدام ك یس ۱

 جد الت هلا ۱

 لر

 كنل>اساقبرفآ و هدیدنه طیحم رحم یسهطا رایکنز
 ۱ ٩ E ۲ «قرهلوا هدنفجا هرتمولک ۰

 یو هونج ندلاعث .ردعقاو هدیقرث لوط ۳۷ هللا

 ۰ ۱۳ نولوا هرتهولک ۷۵ یاو ۰

 «هدهسیا للتوطر «هلفلوا قوح یرارومتایو . قاعص

 "الماک یسلاها .ردروتسم هاراعشاو تاتارن یقارباب

 بیعشمک هیاروا ندنامع ا مق «تولوا تم
 هدنسهرادا تح ككا راکنز - ریز 3 رو

 هروبنل و هدنس هاچ تک كەلد هرتاکناو

 هدنسیب رع لحاس كنهطا یرهش رایکنز

 كنكاح رابکنز ۰ «بولوا
 لزوک یلتاق شب ترد هاو لحاس «بولوا یرقم

 «یرآ هبلق ضب هدلخادو یسهشا

 ك هل رعلا ةرزحو دنهو اش رفا و 2 عماوج

 . یفیدنلو هدنلا كرلىلزىكتروب .ردراو ینراجمم كاشبا

 ۱ یرازابر كلشیا كا گنتراجم ارسا رهش و یر ندنامز

 ۶ هرتلکنا گرابککز كا ارا «نکیآ شمک هنمکح
 1 هب هروفنم تراجمو ,هن رزوا هدهاعم یا هلبتا ود

 .ردشلر و ماتخ

 | رن( هوج )ها( هبووور ) یکلع رابکتز -

 .ردراو یسلاها ۸۰ °

 ددعتم « یسهعلق

1 
3 ٍ 

َ 
9 

9 

 نرو

 رو اوج .رولوا دتع ردق هیبونج ضرع ۳
 ٠ ىدنهط ع رح 6 هلتکلع قسازوم میا هزیکت

 . « بولوا دودحم هلیدالب یلاموس
 . یفیدلوا دتم ردق ههر یغوط هنجما كناقرفآ

0 TTTTT 

 وتو
 . ردنیهریغ یسهبیع دودح هیلعءانب و لوه
 یارحا ؛بوشان هراروا یرندهتوا یلولرح تارع

 طقسم هدشاس نرق .هلکغا مالسا رشنو تراجت
 ۔ اوس رابکنز كرهدیکو یرهشو هریزج ادتبا یاما

 یر ندنلغوا کیا كماما هدعبو ؛شعا طبض ینلح
 ۱ کم رب لقتسم یکلعو «هلا كاا هراکنز

 ۶ لدنو قموکح رابکنز .ردشعوق هننروص «یمالسا
 ON تاموکح ییتوق كلا كناقرفآ مدقم

 . ترع نالوا شعشلرب هدلحاوسو هریزج « بولوا
 ۱ هقنناقن تاتو هن فر ط چا كةكلم راب رع «هقشبندن راجت
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 ف
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 ۰.۰ هدفرط -

 كو

 رلک اتفح لو و قر هلساب ردق هن را

 لتواقشو كللبننو ؛شعا رلهاک 7 راجتو
 باح همالسا ند یرلکرشه یهایس نالوا فولام

 .یدنآارلشجا لند قیرطر كرهدنا توعدو 1

 فالتخا هدنسهرآ رایشح و لرب هلراب رع هدرلفرط جا

 ۲ كرەدىا مازتلا یرلیلرب هرتکنا < هق دا و عوقو

 جاور هنراهنایشحو تاکرح « كرهریو زون هرلنوو

 كعدیا یماح رب کد را هعناوم و .ردشمرو "

 , هلتحایس هاپوروآ شغرب دیس قباس اح «هرزوا
 تایسانم و نانا هدهسیا شعار ترف هبانالآ

 «قرهشووآ هلیتلود هرتلکنا «هدافتسالاب ندهناتسود

 هلا رهش و هریزحو نتسیلاعش مسق كج داع راک
 و یرابدنک « قرهقارب هرزلکنا تس هبام ككا

 هقینافنات برع ندلحاس سیب ونج مسق كل هعساو ٌةمطق "
 دەلو هاش ا ونح ندنلوک هزان *الایشو نو و

 ی ى رب كوس هلیع-ا ( یسەقر وإ نالآ فرش

 ۱ lT یلحاوس "سر .ردرلشعا

ETDبولوا مرا یرل دنک یخ دهلحاوس هدتقشح  

 هلهجو و . ردرلشعا دیدع ردق هلحاس ینراورلگ

 | -وا مسا رب یرابتعا هدنوک ی: وکو قیکلع اک و
 زلکنا 9 هدرا ه طو رخ هروک ذم تو «بول

 هب کیا هلرلمسا ( یساق رف آ نالآ قرش ) و ( یساقترفآ
 كنسل اهاو لاخ دا كتب دم هرلاروا اذده ۳م .رریشنم ۱

 وا نکع هلمالسا رشن درج یع.اخم ندکلشحو

 فارتعا هنامصنم ید راحانس لایوروآ کج هل

 ۱ رایکنز هلستق و هدهعساو تکلم و ً راردهدکعا "

 | مدنسهیاج تخ کنهزتلکناو هالا یدو 8

 :یرلهصاشاپ .بوناو هیشحو لئابق قوچ رب رولو |
 هلحا وس ۰ و ده ر ات | ولنک , ه دل ,وسقودافام

 چاو رلنامروا قسص و زاذووا

 رلغاط كسکو ردق هنعاق را هرتم ۰

 . ردنا قش یکلع E قوج ر «بونلو

 .رديخو هدرر یا و قاع” هدءلا قرف

 رکتش «تیوبج « جر «بولوا تبنم ك یسیضار ا «ت 21 | تبنم ك ییضارا

 نانیدثت .رولوالصاح رلهویم عاوناو قوماپ «یشماق "

 یاسو رم د «رىقاب نشم وا نوا .روبللو ید"

 هنما وا ( رفاک ) هملصا *یاما .ردراو د یرلن دعم 8

ero 9 

 راسو هلرا ( وتوزاب) بولوا ماکتم هلناسل صوصخ
 دراو یل

 هقثد ندرلب یع نالوا شعشلرب هف رط ره یر ند هت وا

 . ردرلشعا لوبق

 یک ابا نجف کات
E ۱ 3یرادمکح  

 درننس نالوا یسیاب كنهروک دم تلود «بولوا

 - رات هه + .ردلغوا كرغلس ن دودومو یردار

 «شمروس تموکح هنس۱ ٤ كدهنخ رات ۵۷ ۰ ندنخم
 E EAE ردتلوا قفوم قوحرو

 ییغوا كرغنس هدعب بوروس ۹ لغوا

 كنیکنز هرکص ندی .هدهسیا شمقیچ هتف لرفط

 رده تن هلال مس بوک هتموکع دم لغوا رکن ]
 هب هل لس ول «نوهخی داق دا كنو تتطات دةس

 یخد ( کنز لآ ) یک یکیدلیند رفلس ابو رفنس لا
E 

 و E i د لو ۱ ی ۳

 دن بول وا یساب كتلودو و یسجرب از

 | .تەجا صم ەنسەدام » E ندلا دامع « | .رداغوا

 ناک اتا 6 بولوا ندنسا رعش نارا

SS + |بوس هب کنز  

 یهلو « ندنهیدنلو ۱

 : ردکزوا ۱

 تاب وش 1 ردشعا رادتخا

 طب نادي هک ماغ

 لا
 یطخ و هعوز رب

 بل رب ا رھ هوب دص ۱

EE۱  
 ندهفرص “هلوادتم بتک فراءتم هلسا ونع « یع »

 هد 1۵۵ .ردیشوم كباتک ییناونع « فد رصلا » ۱

 ترا

 ندنویفرص ریهاشم ( نیدلازع )
 هلتدسن هتعسا یحاص 6 تولوا

 زح .ردطاغ ندینیزهک لب (6701:6) | ڕ

 STO كتر و بیعا هببور ۱

 هنایدوا هرزو !قلوا یهأت ی کی | .یدنای تیک لر وه ۱

 .یدشعا رفس یثراق 2 رار هنو «بوراو

 قرش.هرکص ندنلتق كنابدوا نانلوا دانسا هتسدنک |



 [ فان

 و

 ند ۲۰۷ یثراق هرلبلامور .یدیشعا عیسوت هد هن

 شلاچ هبلغ هنایلاغ «بودبا هرام كدهنخ را ۲

 تولخ« هداجو هک اطن | ندنف رط نالروآ «هدهسیآ

 شا رارف هسونزو ؛شفلوا هرضاع هددت .بولوا

 قوس هبامور هد ۲۷۳ «قرهنلوا تسدرد .هدهسیا

 ین رم هی بول ریدتنا تماقا هدروبیت .یدشفلوا
  ردشمویک هدو لار ارت هلتوالوا

 دار ی را دمکح اب رب | ) Zènobie ) 1 ا :

Jكدادرههرومشمو یهحوز كتنسم ۱ سس  

 - رلنعشد «نکراحاق هدهرام ر یجوز «بولوا یزق
 هلق اڪ: ی هسوقروق كعتود هنللا كنب

 1 *ج یخ د ( سانانوغ لوغشس | ) یرادمکح هنودک ام -. ن ر٢ ۱ ی | روق هسونز ,هدهیا شعآ هنرهن سارا .بوروا

 ٠ لبق هدلاح یغیدلوا ن
 هنس هحوز راد دو ت

 .یدبا شلوا رهظم هتاعرو تمرح قيال

 هنبلا داد رت «بولت

 كعدق نانو ( ۵ ( |

 «بولوا ندنرلشارتلکبه رورشم |

 . ردشماشاب هدندالبم نرق ىج ر

 رودو ز

(Zénon (نر ما مدق ناتو  

 هردنعسا كناد یا نواز

 لوا هنس 4۹۰ ابو ۰۰4 نددالیم ىر
 كني ونح ی الات ۱ نانلوا همس نانو ك كوس تفو وا

 لیصح ند( دیتمراپ) و ؛ شو ط هدنرهش ( الا

 هدنحگراا ٤ داللا لق بودا هنسلفو ط

 ردو نیسهفسلف كت داسا هداروا «هلتحایس ه |
 بادآ . یدشمالشا هكا سی ردن نهرو بادآ

 لوا او نابوق هشروص صوصخ رلعر یهرواح

 نوکسویاشا تدحو .ردناذو ندا سپردن هلترجا

 كيم را نکردا

 تاسا یتالطب ات رکود

 ه(سنج وی د) تکرحود «بولوا یوم ینیدلوا شا
 سنحود <« هدهسروشلوا دانتسا

 3 ردشعا روهظ E2 هئنس ۰

 کر و

 هدنس هع دق هنندم (مویتک ) كسب ربق .بولوا یدج

 سارد قر ج کو

 ام هلکم2 ا

 لدهجرت تحاص

 -وم تاسف اف به ذم نوفاور یسح

 زبکد قا ندنارف سالا رها

a2رلطسو كن.ا وطاب [ لدنل وح برعلا ةر زحو - 

NERS گن 

 شم وط لوا هنس ۳۹۰ نددالیم

 داولس هتراجم هدیسدنک ادتنا ,هلغلوا یلغوا كرجات

 ندکلسمو «هرکص ندقداغواهنایز كوس ر ,بودا
 ر ا E نوکر .یدنآ شک زاو

 یواح یرطاوخ كطارقس اوفونسک | هدنناکد

  تبعو ليم هبهنسلف هرب ندرب «هلکک هنیلا یباتک
 ندن و راغم ه دعا «ك ( سارق ) ندو لکا «بودبا

 ( تارقونسک ۱) ندنونمدافا تابنو ك ( نویلئسا)-

 تی ها نکا هدنشان

 ماود هنسرد هلغمال هاب هس راب هدنتلآ قاوررت

 و «داحا یتسلف بهذمر

 ترهش اا ( نوقاور ) ردنا تبع هنسهفسافو

 نحو یناکرحو کا قباطم هنلاوقا .ردراشلو

 ؛بودنا باج هبلط قوج ك هنسیردت ٌهقلح قالخا

 و اش

 قوف كمومع هردشعا تافو EN ۲۰۳ داللا

 سم تاب .یدىا ندننا

 و نیکنزو ؛

 ىس هغ سلف E ره« هنت و تم رح هداعلا

 «بودنا ے سقت هنر هب ەش قالخاو تایعیط تاقطنم

 دقتعم هندحو .یدررو تمه هقالخا هدایز كا

 نوجا تاشاک هسیا هن حور نوا نانا «بولوا
 ادرفت«تافولادمب كحورو .هنفیدلوا وا تیهولا یخد
 هل ته ولا نالوا ماع حور بودیا راکنا ساق

 كن رات [ .یدردا داقتعا هنفیدلوا لصاح تدحو

 كنفل و«یامدق راس یراکفا «بولوا دوان یرثکا

 9 ادا ند و طا شوک رات الو ندنراناتک
 ۰ رول وا مهفنم ا

 ۔ اربا مور هینیطنطسق ( 00 ) | ۰ نو ز

 ٠ بت ۰ lT رات ۶۷ ۶ و وا

 رط نوبل یعکی 2 لغوا یدنک «هنرزوا

 و ًاقاعتمو
 . ىدا شلوا روطاربءا لالقت س الاب «هلکغا تافو

 ندنفرط ( هتیرو) یسیراق كن وی یجنرب «هد ۷۰
 طو بودنا كر

3 
 ۳ ك رشت هفل ر وطار ع |

 قع « هن رزوا ترتف نالب ربدنأیوا

  هثس يا «هدهسا شملکچ هب ( هرواسیا ) نالوا

 . لهرواسیا) « بولوا ندنراروط ۳
 5 «نکیا طر اطر [HE .ردمقلم هل ) جو زوم



 ندیکی هلءدراپ كرلتوغو دلرکسع یءرواسیا هرکص
 ارخاو تابش یندرتبتوکو * لا هتلا یر مامز

 بودیا رادهکل ینمان هللا هشالربغ تالءاعم ییدتا
 شوخرس هد ۱ «ندنفی دلوا شم اط هتهافسو قسق

 هلمتل الد كن ( هدنابرآ ) یی راق یدنک «هدلاح یغیدلوا

 یرلاغوغ بمذم قوچر هدننامز .ردشفل وا نفد ات

 نوا عنم ی ةالتخا و یسیدنک :بودا روهظ

 هدهسیاشعا رش همان نایلعنوب هلشاونع « دیحوت »

 .یدا شمهمهدنا نونم یقرطر چب مت هد هلیتکر حوا

ٍ 

Eه ودر کید م كاز ندا دادشب  

 ۳ هلروس 9 EE « باز 2 | 8 رد
 ی یی و هی

 قم ةد لاا برعم هلا هبشرفآ

 ۱ هواوز
 یا ا تکا ےن 9 ا

 یتغیدلوا هبصق كح کر ه دنتهح رازح رح

 . رودبا ناس یوج توقاي

 ادع ن یے نالاشز حش)
NSهدنفول «بواوا ندنول وګ ریهاشم ی  

 .ردیبحاص كن هموظنمهلاسر یناونع « ةيفلالاةردلا »

 هد ۱۲۸ «بولوا ندنسهبصق ناببلا فنا ,كیرغم

SNAG AO ah, 

 هد رعو قرش یروڪ دم فل . ردشعا تافو

 حارش ندنفرط نووحم قوح ر «بولوا روهشم از قا ےک + ی د زو
 ردشغل وا

 ES ۳ رنو
 ناک مزال یشوا رابدنفسا هلعسا و ] مو 2

 تودا رد یر ندا تو جرا
 لاک كناذ و مت باب كملاراشم ا 3

 «كرهسک یراقالوق و یتور یدنک ندنتفادص ا
 ەرلى اي فلئاس ینیدلن وق ا ندنفرط راادنفسا

 هرکصندقدنازق ینرلتینما هلهحو ونو ؛ شا الا
 دوس 3
#۳ 

ay ai ردلکد روک ذم هدن ر اوت نارا . رل . 
AN 
NOS 

۹ 

 هدنتلابا (هردلک ) کاکساق (2۱۱۱۵۵0) |نتوز

 قرهلوا هدنرزوا یر( لسیا ) و

 «بولوا هبصق رز هد وح هرتمولک ۱ 2 4 ( ردنود )

 ها لزوکو یسا اکر  منص « یسلاها ۱ ۵ 7 ۳ 1 می هرم ۱ 9

 یخ هات هو

.۱ ۲۴ 

 ۰ ردهبصق ر کسا ك . ردراو یه ریما

 ۳ یجاترق دل رلبلامور(/60:۱۱۵06)
۰ 

١ 

 هیش رفا هرااص ندکدشا طض ۱ هر
a ۳ 

 | .رودیا ناب یتغیدلوا شخا یراوبق كرف هتس فا

RNر و ز ۳:۳۷  

 هنتهح هنو كار ارح هلب | سن و یه هه

 .یدرلشغا ذاختا تلابارب یوم «بولوا ما یرلکدرب و

 -اطخ هاشم ( دوم ن دم

 IS دغي 1 سو دوز

 كااتکی ناونع « هدیشرلا ةلاسرلا » قاعتم هطخ نسح

 سراپ .ردشمزاب هدنخځ رات ۰ یاتکو هردنحاص

 . ردراو ,E مش سم هلشر ۱ هدنس هن اف

 کیا كتارف ىع هدماشلار هلا هر زح ۱ رو

 هدنروص یقافرصتم لقتسم هدنتهح

 ۳۷ ۱۰" هلا ۳۶۳ ؛بولوا رب رب مساو روئلوا هرادا

 نیو ۳۵ ها ۳ 2 و لا ضع

 ًابرغ «بلحو رکبراید الامش . رولوا دتع هدنراهرآ
 هل رلت الو دادفب و لصوم اف رش 6 هبروسو بلح هن

 هحاسم .رددودحمو طاح هلللوح ماشلارب ی
E Ls 1 1بولوا هرتم ولیکم بص ۱ » 

 57 س وه ۱:۰ o oe 2 جد یسل اها

 یک . رشود 07 هنشاب هرتمولرک رم هک رد

 6 بولوا یسهبصق ( روز رد ) او هاا و

 هحات < اضق 4 رز هحور رار هلک قاح
 : ردواح یهرق ۱۸ و

 لاها رادقم ارق رادقم هحان ًاصق

 هڪس

O ۷ ۳ | 9 
| 

 ٠-i} ۳ ه ربيصد هراس

 1 ۳ ب- نبعلا سر

 )0 ° 1۱3۹ ےک لاک وبلا

 وا لهضراع زا و زود هرزوا تموم یسضارا

 هل س اض کس «ەد4سرغ ول یرلغاط ك کو بول

 یعاط ( زی زعلادبع لبح ) هدنسهرا یساضق نیعلاسآر

 هنغاط را اعسا مون سل اه مسق كعا اعس هک رومنلوت

 ( قاور و رویدنا نک سوق ر یغوط

 ٤ بواک ندنتالو هل روس E ع اط ۲ 9 ا

 هنر هارخ صدت « افزار را ه قرش لام“

 ندعم یخد هدنس هبحأت هڪ“ نت لصاو ردق

 ها رب هدنب رق كنس هبصق رد و غاط ك وکرب هلرعسا

 وا هدنلخاد یسهوح تارف و قاع” .روینلو

 ییغوط هبقرشبونج ندس رغلاعش قامریاو بول
 لا ا اقش هدهفاسم كلهرتمولک ۲۸ ۰ یغاعس

 كن ین ید یربن (رواخ ) نالوا ندنرلمبات كوي



 ر یر

 ندلامتینمسق یهدنتهج لاعث كنارف ینمی یتسیلاع ےسق

  تودنا قش هدهفاسم كاهرتمولک ۰ ه هونج

 « بجرج جاب هدنلخاد كاعس ندنرانک لونص

 قوجرو ینررهن یواسحو یحارح «هغاتج «هکرز
 هدنسهلج كراہنا و رل یهبندعم هایم ندر وگو

 کی دنلخاد یان روز كنارف .رونلوب قتیلاب یلتیلک
 «بویلوا تالکتمرب قج هلوا عنام هنافسریس هتک
 کیدمش . يلسهنلوا مضو هلاح و هلفرصم رب قزج

 هدیرتراوح تنم . رارلشیا هلکلک هدلاح

 رلقلقاطب و رالوک ى لزوط متاط رب هدنرارپ شمب راسو
 رونلوا جارخا زوط لزوک « بونلو ید

 بونلوا دیص قیلاب عونرب لوبقم كب هدنرب كرالوک
 ییضارا . رولبردنوک هرافرط راسو هماش قشمد
 یقتسهللراوص كراہنا یرلتهح ضعب «بولوا تبنم كب

 هدافتسا ندروماب زکلاب هدیرلضب و رولا اورا و

 ارم تارف

 قرهلوا لوصحم شىق هدیضارا یعکیا و  راردنا

 |, ناهتس هف اسم كعل 2 .بولوا لصاح یادی و هرا

 E زکلا «هلتهح یغج هیمهنل وا ج ۔ارخا ییالوط

 : افک هن هبلحم

 زانلوا اورا هل وص

 كرا ا . رونلوا عرز ردق كجهدبا تب
 یرادو ینادفب رصم یدهدرلر ل

 نوت .رولوا ید تاحارخا ندراد .بولوا لصاح :

 یرافط رہ یونس هرزوا یطسو دح ه دقاعس

 « یادش رافط ۰۳۹۱ هرزوا قلوا:وات ۱ 9۰

 ۰ برا راط ۱

 رولوا لصاح یراد راغط

 ويم هنلا لوصحم هلیشال زونه «بونالشاب

 ۱۰۳۱ و رصم راغط ۰

 0 هنس مع هر راعتا

 -اوبح هر

 «ربغص ٤ ١ 1 تبولوا هد وج یس هاها تان

 | و مود ۰۰۰ شا ۸ ۰۰ تا ۰۰

Esیت دل وا یرلانکس .رددوحوم نو و ۸  

 كرلتریشع ندا روصو نالوج هدنلخ اد قاعس «هذلاح

 ۱ لخاد هاسح ود یر هک رجب هلبرلن و وق و هود لتیلک

 . ردلکد

 هدهس راقبح ردق ههحرد ٩ هرارلانازم هل امسح

 یک« دلاک وبلا « بولوا مالغاص
 .وا قوح یرارو#اب نیشیق .ردقو یا هتسخ ىلع

 - ىلع هدسامو اس . ردلدتعم ید یساوه بول

 هردقوح رلکندس یر ویسو كنيس هدلاک و بلا صوص ا

 شمافلو ندعم رب ردق ه یدعش هدنلخاد قاعس

 دا رغم اس «ب ولوا ق واعص تب نزاب یساوه

 ری هفت اد هی
 ۰ ات پ

 أ و و

YETA IY 

 هج“ .ردقوج یسەرا یک ریشیتو ی «هدهسدا

 هبدعم هایم درر رک قور هدنراهبحان صدتو
 توط قاوق «یدنه رت هدنسداو تارف . روبنل و

 ۔ول رانامروا كج وك ضمب یواح ین رلجاغا امرخو

 لوط كننامروا لاکوبلا نالوا یرلکوس كا .بونل
  ۷رد هرتمولک .

 ید ۰ هدهتسددرومنا وا فداصت هنالق و ناسا

 هدروز ردق هبه اک هرلتفو نیش

 ا .زوموطا «لاقج «بوبلروک را ندرلناویح و |

 عو ره قاعسو «هسلوا كح هل دا ۱

 ماطر هدنرلق رط ناوراک ۱

 تنما كرهبدیا |

 سس ود ه دنا ع لحاس کر |

 هداز كا «قرهنلو تاناوبح یکی لسو دروق «نالت

 1۶ ۱۶ کلا توروز-. زارتشال وط هدزانامروا
 م راس «بونلوا
 هل ارهش چواو تا ول زک .رونلوا لق نددادفب و

 . رلشبا رلناوراک هدنروص تنتم بولوا یتراجم یلبخ

 غدو ۱۳۶ ۰۰۰ ناحارجا یونس كغ مس

 ءنویوق یتاجارخا . رولوا غلاب ناریل ۸۰ ۰

 . ردنرابع ندرصمو ماسیس «یرد « غاب «یغاس

 . رونا زواج یناربل ٩ ۲۰۷ یسهونس قادراو

 ندبلح ممد هر ال تب ال رسم

 -راشع نابیع ردق هب هخاک و راتقو نیش قاعس وب

 مور ن ندتنماو ماظتنا « بول وا یهاکن الوح كنب

 مرکآ رادرس لوا هنس ید زوتوا ندنو . کی

 2 یساروا ء دارهدا لیکن ینابرع اشاپ رع
 رد نالوا اقشا الم ردق هتفو واو ؛ شمل | هطابضنا ۱

 5 EE مدت ترآ هروس هللا قارع یسهبصق

 قلم هنت الو باح ادا یسهطخ روز «بولوا هبصق

 یادسا . ردشعوق هننروص قاصس رب لقتسم هدعبو

 تم اا نالسرا ندیا قافرصتم هدنالکتعت
 هماقا رکاسع و اشنا رلناخ

 تب تارف ردوا ا

 دیدم یرلطخ لوریمدو «عضو هلاح ر اص ا

 ردع هت اقرت

 هلکو نالوا كچ د هفرحمو هلئام ۱ 7

 هلحدو هنم بر رق هدادغب كم هلح د |

 د لصا نالوا

 یسهیمس تیس هلعساو كرهش .رونلوا قالطا هن رهش

 « یر هعشود ناب بوبلوا لياقم هتنر ر كنرلوبق

 ۳ ار ندا كرتا دراو
 اتع كا رعلا هر زحو هنسشراح تر هر ودم م

 « همشم» سویلطعب س . یدرلب رو مساو هده رالخ

 (اروز) هدنلوط ۱۰۵ هلیضرع ۳



IVI O S 
 یوه توقاي .هلیسعا رک ذ ینتیدلوا هبصق ر هلسسا

 ( دالب هساوا هساواو کات ۳۹ یو هد

 . رودنا ناب تر هدمور

Zuravno ( ۱ ) (رتسین د)هدادحا اف 

 كن ( یرتسا ) و هدنرززا ا رد روز
 ٩ «بولوا هرقرب او ج هرتمولرک ۱٩۹۷٩

 هرلیلهل هدلغو یرکسع ین امع هدنسیدالبم رات

 یب( یکسیپوس )و ؛شلوا لثان هتیرفظمرب كوب یشراق
 ندیا كرت هبهناڅع تلود یب ( هنرقوا) و ( هیلودو)
 ) .یدنا رلشعا روی هاضما نسهدهاعم ( ونواروز

(Zoroاتسور دوم  

 نت ور و نس | لیابودوژ ,
 هننرلنطو كلئارسا ىن نانلو هداروا «هلبا مت مف

 یهوق تاذو « تقو ییدتا م هن رلتدوع

 هلع درای كنهاک مان ( ىت )و. * جا قوس هسدق

 هلیتعناع كرلن اس «بودا ایحاو دیدم ید وہ نیا |

 .یدنا نا ey ندا یسدقم تس رار

 كل و نالوا و

 نالوا هدنمکح اا كلوک و و هدنلاعش یامتم

Jی زک سم تب د روه یتعل هح ان هدنرزوا یر ( تال  

 ٩۰ ۰۸۸ تولوا یرهق دون 2 و
 یونفلاراد ,یسهیصوصخ و هریماٌهشا لز وک «یسلاها

 2 ا:رمه هكى

 هب یعییط خرات یسهناخم الع ۳ و صو وص هع رشت

 ددعتم یر هناخ هن وعن هفاتح نونف « یسهلاص ص وصح ۲

 «یتکمص وصخ هر و « ید 5 یک «یس ناک

 هراس 5 هلناح وام ضعب ندقومایو رلشاش كرا

 ۱ ام بایساو هلفراعم .ردراو یراهق راف 1

 ا ثنهرمشوسا» «بولوا روهشم هلمتمل تر

 قوح رب ندا ره اغ م: ر دا قعسم هزیسا

  بولوا رهش رب وا كب زدشاو لعفسم تناوذ

 «یدنا فورعم هلیعتا ( موش روت ) هاببامو رلرلامور

 یایرح لع کت هبساس عیاقو قوجر یر ندهتوا

 ۰ ردشلک هوا 1

 ۱ ت
(na de i) یسهبحان 

e4 

 _ اعم مق كەر وسا A خر 9

۸ 

 راد یس هاتی « ‹ىسەر 9 هب دادعا بتاکم ددعتم

 فلتخ « یہاسدلکر صم هلمعا Sr « یس اغشلا

A 
 جا ب

 یار

 E داب) الام «بولوا یرب كنهیحان ۲ ه ندا
 هو آ ۲ رع فلیس هح ات ( هزوهفأش )و 2

 هووغروت داق , «جوشاو غوز «لاغ تنس "ابونج
 ¬۲ یو هونج ندلاعش ءردذودحمو طاح هلل را هبحان

 ۱۸۵۰ یی هحانشمو NS 4۲ ی اف
 .ردراو یسلاها ۲۳۷ ۱۸۲ بولوا هرتمولیک میم

 یبانمه ی کس .ردناتست ور یسهلج نامه كنسلاها

 قاغاط هرزوا تموم یسمارا ورد رهم.نالوا

 .هعش و کرک ا تنش هل اس N هدرلاروا ,هدهسیا

 ۱۱ له ءهلکغا بسک طاطحا للیخ یر
  ونح تاهح كاهرجموسا . زا زواج

 صد ) .ردب راع یخد ندنرهرد زو نوه

 هدنلم رو قیرغ یس هلام دودح ك هبحان یغامرا

 اترا o رم

 بصنم هغامراو «یک ییدتنا لوخد هنجما یسیضارا

 راقا هلم ندونح هرزوا تموم «هرزوا قلوا

 تامل او : یرل ەش هک ردراو اهد یرهنجاقرب

 لوک ( خیذ) قح هنلوا ناس هدرنآ .ردرونو ل

 یر كو 6 قش هب کیا فص تان هبحاأت

 ك د تعارز با قوعح یرلاعرمو

 هزبسو تایوبح یفیدلوا دعاسم كيلثا .بولوا یرابا

 ت یعاونا كرڵەوبمو

 هداعلاقوف كيل اھا e بور دشیتس تانا وح

 اسو لنوقو رغرص رب ر دشب

 یرطا ك یخد میانص .ءردراو یدادعتساو تراه»

 كب صوصخم هب هفاتخت تالوصمو تاحوسنم «بولوا

 روت ك نرامو ءردراو یرهق راف قوح |

 لوک . بونلو

 وا یماوه .ووندنا لبه یتراج راز هلرارپو

 راس كەر

 قاحلا ههتفتم ریهاج هد ۱۳۰۱ هیحانو .ردغطل

 الود رم د دام ھ5 هجان

 ك نزاب هلهو لدتعم ه0 هنرلف رط
 ۰. کا ۰ 5 ر

 یربآ لیس ) هل رهش خدوز زکلا تقو وا بودا |

 یج درد نوا . یدبا بل سم نداضفرب عقاو ا

 بودبا عسوت بسک هدیدالیم نرق یعشب نواو |
 .زانم ماطر هد ۲ .ردشلو یدودح ی دمش

 وساو 9 كن هسنارف هلفلوا نادىم هتاع
 دنا نیظنت هنرزوا هبحات ۱٩ كن هرجم

 مظنت هد ۱۸۳۹ وا را ی گن هبحات
 3 E نداضعا ۲ ثماوکع ناکرا مردشع وا

 6 ۱ جا



 ر

 سلج , بکنم نداضعا ۲۵ لا یو شل
 .ردنرابع ندای زده رب ندیگاد

 دوتا E de Zürich ( لوک |
 هدهحرد ىج ۱ هو تر رج | روز

 هللا ( لاغ تنس ) اذ" «بولوا ندنرالوت نالو
 یسهبحات خروز ه دعا و ه دنسهزآ یرا 4خ ( ےوشا)

۳:۳۰ 

۱ 

۱ 

 ۱ لدسقرش توئح ه دن ر لاله او سور و اتو

 یسطسوضیعو ۲۰۵ لوط .رولوا دتع هب یل رع لامس

 هدن رال ضع) یلځزد .ردهرتمولک ۳

 کیا هلنرلمان یغاشآ و یراقو .رولوا لصاو ردق

 یو مدق ۰ دن زا ها «بونلوا رابتعا مسق

 هنس هش وک قرش بونج .روینلو یر وکر نالوا

 - رط تسواو ؛ رولوا بصنم هلوک و یرېن ( تنبل )
 لاعتءردبا طالتخا هللودح رب هلل وک( نلاو ) یهدنف

 ځروز .بوقیج یره ( تایل ) ندنسهشوک غ

 ترک وب خام ۱( نر ) هلروم ندنجما یرهش

 هرم وسا راس .راق | ی رغوط هب یل رغ لاعت «هرزوا

ATنیشنل دو ی هرظنم لزوک هلتاف یعدو  

 لو ريم درب هڪل وب یس ن لحاس هاو هاراراتک

 لحاسندب ربوک نانلوا رک ذ یک ینیدلوا دتع یطخ

 .رق لوک ( نلاو ) هکءرینازوا هبعشرب یخد هنسیقرش
 هت راکتا كنس هلساس I «مطاةتلا دعي یک هذن

 8 . رارولوا دتع ردق

  طالخا
 را مو
Nرکب رابد ناصدردآ  

 هل دار کا 21 ادوات ۱ نادژر

EEی ۱٩ «بولوا هیحاتر  

 شلدبا ےق الص ندنفرط یرلترضح منغ ن شایع
 كن هبحاتو ربا نا .ردرر هدح وتف بتک یفیدلوا

 ینی) كرمت نا هریزجو هدنسهیقرش تج تا هلجد
 کیا ندلصوم «بولوا مقاو هدنسیشراق ( كنهرزج

 دهندودح ناعبرذآ «یقرهالشاب ندهفاسم كلن وک

 یغیدنلو هنیصح عالق قوجر هدنجماو یتغیدلوا دم

 : دودی
Eهان اس  NITدو وا تا  

 1 9 و 8 ۱ نرور

 ا هبصق ز نالوا ی زکص تان و و هعاو

 ریل د ) ىرغصلا ةرصبلا ( یالوط ندنشالضف واک

 ر دهل و یار طقسا رهام قو

 هبحاتر ۵ دیس

 | هب هرم ۰

 | هد رعش ماتم

 غ و ز
 دما نب نیسح هللا دبع وا

 ۵ ( یزوز
 اعم توا ندادا رام

 هدن سی هناختک سرا حرشو .ردشعا حرش یل هعبس

 .رددوجوم قرهلوا مم هلشثر ٤

 ( ینزوز نەتح ی نهج را دمع هفشح وا ) یخ

 فععم ۰۰ «بولوا ندنطاطخو نئدحم رهادم

 . یدبا شەر و هراتد E ی رو شم زاب ف» رش

  {ooیدیشقرک هح هدنخ رات ۰

 یخد (ینزوز دجا نب دیلو سابملا وا)
 تافو هدنخحرات ۳۷۰ بولوا ندنوفوصو نثدحم

 ۶ را

 ندا دا یخ د روز ىلع ن دجا رصن وا ) طب

 تن هلودلا دضع ندهقحالس هلدورو هدادغب «بولوا

 ۳ دف 2 - یدعمرک هنتمدخ

 0 ات یدلا لبقا ال و
 لا .باارطا مع یزتگا الو

 75قلخ ممادلا الك قشعاو

 لعکلا ةم اهیع ق یرت المل

(Zug)نالوا یانمه هدهرگوسا  

 00005 ر یک كیهحات

 ات ردا ا نالوا یمانمه
 | غوز

 هنراتمویسهاضختک ؛یبیدادعا بتکم لخاد «یسلاها
 . یاجارخا شع وروق هلرا هه راف هراس و هبرهشو

 ارش دوز ns تن هسحات ۵

 2 هلب رل هح ان هووغرآ یخد اب e وشا ۳ ۱

 /, كح رددودعو

 هح تم |

 ندس عل امش «بو اوا هنحات رب

 یول هب قرش بونح

 « بولوا هرتمولک بم ۲ ۳ ۹ یس هرعطس ۾

۹ 
 هزژوا تمومع یسضارا .ردکل ون هرزوا تب رثکاو
 یانمه .ردق وح یرارابو هرد تدنم هدهسیا قلغاط

 ۰ «بولوا هدنجما كن هبحات یسلامت فصن كلوک نالوا

  نید « یر ( سیار ) نالوا هدنمکح یغایآ كنو
 . ۰ رافآ ی غوظ ه ین رغ لاعش ,هرزوا كاکود هنغامرا

 اهد لوک كچوک رب هدنتهح قرش كلوکر وکر نم

 زد هرتمولنک ۱۷ کاو ۰

 ۱ نالآ "الماک ی 19 .رد راو یسلاها ۳

 و و ی ا ا ااو اه را رس ی ا



 و را

 اب و ندنس امت E ۰ ر

 هلن رله ودم u ا 3 9 یا /

 ی ا رس

 2 ردشعا قاع ۱ هب هقفتم ربهاج ۳ ر

L€ 6 ۷ 11 1تن هرم وسا (  

 را 4 اغ عود

 .ردعقاو هدنسهرآ یراهبحات هنرسولو چوسا غوز

 .ولک ۲ ینطسو ضع ۶4 لوط هونج نالا

 یانمه .ردهرتم ۲۱ ۵ ًاسرقت یانرد برادا 6
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 كنسهحوز قحو «یکیدلبا تاقوا راما هلبا هعلاطم
 « رددشا ندقاتروا چوا اک رب ادک و » نوک ر
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 هتداعس تقو «ردنابز نربش یعاشرب زالاق یرک ندن
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 نب ریهز) -- . ردشعا تیاور هفبرش ثیداحا ضعب
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 ةمقلع یبا ن ريهز ) -- . یدبا ندنیمبات هدنیاور رب

 كف رش ثیدح رب «بولوا ندهفوک لها هک ( یعبصلا
 هواهم هک( یعرفلا ةمقلع نب ریهز ) س . ردیسیوار
 3 بولوا یردار كنەشىكو یناق كن أاشس یا 5

 نب ریهز ) — . یدیشلوا نکاس هد ( هلمر ) هدعب
 ا كا هدهرصب هدعب هک ( لاله ورم
 ضایع نب ریهز ) س . ردیسیوار كنهفرش ثب داحا

 ن دحاو رد « بولوا ندن رجاهم هک ( یریفلا

 هرات یت ندیوبن ترضح بناجو «شفلوت رضاح هدن
 نب سبقم قبفر ندا تعحر هکر ش « هدکدلردنوک

 )رغ نب ريهز) س .ردشملوا دیهش ندنفرط هبابض
 _ككلملادبع نب ماشه هک( یولبلا سبق نب یهز )س
 رهازندا تافو هداروا بولوا یسلاو هقر هدشامز

 و كسق ن
 هدتسهعفو قدنح هک( یعشحا ةبواعم ن ریهز هماسا

 . ردشفل و رضاح



 ایز
Nهبا: « بولوا ندنرا هطآ نانو  

 e یسیقرش لحاس ا ن
 اوا دنتسیف ا ود ,SR كننور 8

 « بولوا هرتمولبک ۱ ء یو ۱ یو . ردیف

 هلمساو هدنر هتروا ۰ ردراو یسبلاما ردق ۵ 9

EL 2هردراو ىسەب صقر عماج ی یاها  

 كب « بولوا تبنم یغاروطو لزوک هلشاف یس
 كيا یسیلاها .ردراو ینارش لزوکو یرآهویم ا

 . ربراقیچ كا «بویلسب کجو

0 1 
 4م

7۹ ۳ 

 :ردسسا كتاذ چ اقرب رب ز هج ور ند هبا ۱ ۰

 سرخالا نا دوخای سرخاالا دايز ) ۰
 رضاح هدر ردي « بولوا ندراصنا هک ( یهطا /

 هبهرصب هک( یلشہنلا دایز رال وبا ) - . ردشفلو
 ندنسیدنک یغالا ن ناسح یتوروت بولوا لزا "

 هک ( یمبقلا ةبراچ ن دایز ) س , ردشعا تاور

 ( سال ان دایز ) حس .ردنس وار كف رش تادحر

 ندنسی دنک یدالوا « بولوا ندشایعا هرصب هک

 5 دایز ) س . ردرلشعا هغ رش ث داحا تاور

 ییغوا یغیدلوا نسوا لئات هتداعس همانر هک ( روهح :

 (ینادصلا ثراطا  دایز) - .ردوندنفرط لتا

 ترضح «بولوا ندنسهلبسق ( ءادص ) نانلو هدنع هک

 ملص ) تاشاکرفف
 شلوا باس هنمالسا

 كنس هلسق و «شعا تعم ه نم دنفا (

 هد وس ترضح روصح . ید

 ۰ یدشلوا یک اس هدرصم هدعب « ردشم وقوا نادا

 هډ یربمغیپ ترضح دزن هک ( هردخ ن دایز) س "
 هب یهاندتلاسر یاهدو فرشم هلمالسا فرش «بواک

 هك( یمیقلا ةلظنح ن دايز )س . یدیشلوا لئا

 هدوساو هعلطو هلیسم ند ( ملص ) هللا لوسر بناج
 ؛شلروم نارا هندادما كدام ن ساق یشراق

 ید ترضح . یدیا ش

 هدنابراحم هفاک بولوا طه هصدنفا ( هضر ) 3

 ( یرمعلا ةرمس ن دایز ) س . ردشفل و هدنراتیعم |

 صاقو ن كعس س .ردیسیوار كف رش ثب دحر هک

 ن دايز ) .داز نالوا یسل دازآ ك ( هضر)

 كنس دنک «بولوا ندا یردب هک( یلسلا دعس

 یسوالا نکس ن دایز) -- . ردکوکشم ق

 کا كالماء EEE تقوو

 ایز ۳۱:۳۵
 دېش هدنسهعقو دحا «بولوا ندراصنا هک لیشالا

 هک ( قانطفلا یرلا هّلادبع ن دایز ) س. ردشلوا |

 دلاخ ترضح بولب را ندنصح ن هني لندهدر لها

 وزع ن دایز) -- . ردندرلندبا الا هدیلولا ن

 یردارب «بولوا ینیلح كراصنا هک( رشب نب دوخاپ
 . ردشفلو رضاح هدنسازغ ردنا او هلا هرعغ
 بودناطبض هد ( سرخالا ورع ن دايز ) یراضمب
 سابتلا هلا ( سرخا دایز ) نانلوا رک ذ هدراقو
 ضايع دوخاب ضاص ن دایز ) س . ردرلشمر دتا

 س . ودمف فلتخ تبع هک( یرعش الا دایز ن

 س . رددودعم ندرهم لها هک[ یراثغلا دایز )

 هاکغد درقلا ینا نا هک( ىرهزلا درقلا س داتز )

 «بولوا فورعم یخد

 . ردنسيوار كنفرش ثيدح « ةيغابلا ةئفلا

 كلتش » هدنقح رساب ن رامع

 رضاح هدنراهمقو دحاو رد هک( تفک نت دایز )

 (یجرزا دیبل ندایز هلادبع وا) — . ردشفل ون

 فرش بودیک هب هکم هدلاح یفیذلوا یلهنندم هک

 هد وب ترضح تسم و : شلوا فرشم هلمالسا

 اس رج اهم مس هلع ءا ۶ ىدا ترک هام
 هبقع ءدحا ء ردب . رددودعم ندراصنا هد مشو

 بناح هدعب بونلو رضاح هدناوزغ راسو قدنخ

 ؛شارونبصن هنکالماع تومرضح ندیومن ترضح
 .ردشع | تافو هدننامز ی لئاوا تا هو اعم و

 جو ةالصو موص هک (یرضا معن نب دایز)

 « بولوا یسیوار كفرش ثدح رب هدنقح ةاکذ هلا

 معت ن دایز ) >> ها ردو جد یغیدلوا ندنسبات

 هعفو یداهش ك ( هضر ) نا ترضح هک( ىرهفلا

 هک (ییهابلادایز سامرهوا )س .ردشلوا دیهش هدنس

 ۳ وردا اوو REE ساوه لغوا

 ندنفرط راضمب هک ( دنه یا ن دایز )

 هردن دنیعب ات هدهسیآ شفلوا دو

 ند هب ات

 ( هی نا ) هلتتسن هنمسا كنسهدلاو ۳۳

 كتاسفس وا بولوا فورعم هک د ۱ 0

 نا) هلغلوا لومجم یردب ًالع .یدبا یعورعمان دلو
 -(هریفلاوبا ) یسهینک .یدیا بقلم ید هلیبقل ( ها
 تور «بوغوط یسهنس یجنر كل هب ون ترعه .رد

 یسهدلاو .ردشمالوا لا هتصو * ( ملص ) ین

 یسهحوق كنون .یدبا یمهراج كن ( هدلکن ثراح )



 ایز
 قاتعاو اشا همهرد كر ه دعل داز ی( دیبع)

 «بولوا ندادطخو اععف و لادن رع تاهد دأیز .ردشغا

 ET ندنبناج (هضر ) قوراف رمت ترضح

 .رلتیعم ك( هضر ) ىلع ترضح هدعبو ؛ شفلوا بص

 .یدنشلروس مادتسا هدنکالاوسراف «بونل و هدب

 ,هلغغآ و یسلاو س.راف هدنن داهش كمبلاراشم ترضح

 ,نوعکیدتا هشیدنا ندنرادنقاو توق كنون هبواعم
 ۱ یدنک یسیدنک هللا نالعا قسارق نالوا هداز

 ؛شقا بصن هنکلیلاو هرصب «كرهدبا بلج هنفرط
 هداملا قوف .یدشعا هوالع یخد یهفوک هدعب و

  ارحا شا, بتولوا مدار ردتقم ههراداو طو ا

 تلادع ایرثکا ؛نوهگیدرتسوک تدل هداز ی

 هب هواعم هيلع ءان . یدردنا زواحم ین دو دح

 شو لا غاص « بودا هرادا قارع لا لوص »
 هد « رو همهدهع هدیزاجح < نوصخیدلاق

 ریبز نب هللا دبع بول آ ربخ زامح لها هدننیدزاپ
 ددایز ! ییراب » سبز نا تح .یدرلشع | مایق هلا

 ا اد هد « ! توروق ىلا غاص نالوا از

 ندنوا «بوقبچ نابچرب هدنلا غاص ندهبج قوچو
 تافو هدنسل رڪ جرات ۵۲ .ردیوم ییدتا تافو

 ه( هضر ) نیسح ماماترضح هدننامز كدیزب .ردشمتا
 دبع ) نالوا یدناق كرکسع نانلوا قوس یثراق
 . ردیلفوا كنون یجراخ مان ( دایز نب هللا

 هدنع هدننامز هیساص ءافلخ ما ۳2
 «بولوا هلالس رب شمروس تام و

 نومآمهدنخمرات ۲۰۳ کرد ( دایز ن دم ) یوم

 ریس یهمابن .بولوا روم ام هنع هدننامز هفیاخ

 (دسز ) هدنخ رات ۲۰ «كرهدنا رهق یبیع لئاقو

 هنخرات ٤ ۰ ۲ سل «یدشعا البتسا عو انب نس هعلق

 راز هجو رب «بوروس مطح هدنع هنس ۰ كد 3
 :ردنراع ندرادمکح 1

 دایز ی دک ۱

 دم ن داز ن مهارا ۲

 مهارا ن لوا دایژ ۷

 دایز نب قضا ٤
 قح-ا ن ینا داز ه

 ینا مهاربا 1

 تدم كنسجمدردو كنسيخكيا هلیسيجګ ر .كرلن ود

 نالوایراریخا .ردشلوا دتمنامز قوچ یراتموکح
 عقوم «نکیا لفط ۰6 لةم و نددایز 11 ؛مهاربا

 .هلوا قفوم هروما هرادا «هدهسزا شلیک هزادتقا

 : ردشلوا سردنم دایز ی تلود هلکن و «بوسم

 ب یر بوس

 دا يشدد تلا واز
 1 هدعلو ؛ شم ول رضاح هدرصم 2

 ۱ تاور ندنسیدنک ی یغوا بولوا نک اس هدننطسلف

ە وا) ۱ هللا ةدایز
1 هد هبش رفا ) بس ر

 

e 

 وا یردب «م دنخ رات ۲۹۰ «بولوا یربخا رادمکح

 - هل راقبج لدسدح «هسرزوا یتف كمللادبع سابعلا

SISK 

 1[ شيعو بعلو وا «هدهسلا شک هتراما دنسم «قر

  هلوا ردتقم هکلم ٌهظفاحم «ندنفیدلوا التبم هترشعو

 ٠ ام ندتفرط قوصطاق هبشرفا بوم ۱۱۳
 ردتقم «بوجاق هدادفب ندارواو هرصم هجرت بحاص

 «نکر دیک ه صیلخم نیکلم هلرکسع نیرو ندنف رط هللاي

 3 شلوا ناشیرب E «بولل هتسخ هدرصم

  E«بودىا تع نع هدادفب نوجا قلا کشم .

 ی هلک ونو : شا تافو «هدق دلوا لصاو هب هلمر

 .ردشملوا سر هم یسەلالس یلغا

 . (نایفس نب میهاربا قصسا وا)
 لاتما» كنبنادىم «بولوا ندنیفلّوم ۱ یدایز

 . ردشع | حرش یروهشم باتک یلناونع « برعلا

 ٠۔تم ناربا ( كردم مساقلا وہا )ا فاز
 هردلن اهنصا «بولواندنسار مش نرخ

 . تب وش . ردشنلو یسلاو نامرک تقو لیخ ر

 > ردکتوا

 دش هچ دوب یشکرس هآ ما هنیسرد

 دش هچ دول یدوهمز یغاد ناجرد

 تن

 ناسلت كربازج ( ناز ین ا
4 
 و رد شمروس , تم = هدنرهش

 ن سارومغب یسوم «بولوا هبمالسا تلود كج

 هبصقر كحوس هلیتقو « بولوا ا

 هدندنع رابل هکبنف «بولوا کس كب هبصقو . یدبا

 كوس رب هد رق اکعو هدنلحاس نیطساف

 -اتک كسوبلط ۰ یدبا فورعم هلیسا ( اس نشا )
 ؛ زدروک دم هژیمسا (ایدک ۱) هدنن

 ۱ راسز
 ثالصوم قرهلوا هدنفرش یابپتنم

 وز رهب ابونع « بولوا,اضفر ههنتهج یلاعت قرش

 | كغاعسو هدنغاصسو تبالو لصوم



 ( ناوربش ) .رددو دح لا هبناربا دو دح ید |

 نده رق ۱۸۰ رارب RE )لا ءیزوض) و

 ۰: رددرک ی سلاهاو قاغاط یسضارا بولوا بک

 هرو دلولم ناتسدنه ۳ ۳

 و ا لر ہاسنلا بز ۱

 تافو هد ۱۱۱۳ و « شم وع هد ۸ بو

 هدمولع رکاو هدتناسدا ینرافو یر . رد 0
 » ریسافت بز » « بولوا یلعخ e یتالوط

 رک OES i و
 . ردشمهفل وا ردق هن رمت رخن دم ر ا هفرش 1

 « بولوا یغد هبرعش تعسط ۰ ردهدیلهد قنات ۱

 . ردراو یناود ا

 یعی هناتیموقر هدناتسراجم (7105) ۰ ۳
 هطخ ایعلاف "الامت «بولوا ی 1
 هنروت IE 0 « سورا س 8 ك

 یو .رددودحم هلرلتلابا ؤاتیبل یخد ابرع «روموکو

 اه ۰۶ «بولوا هرتمولک ۷ ۵ کاو

 كنسدضارا .ردبس هبصق ؤا حالی زکر .ردراو ىل

 چاق رب «بولوا ترابص ندنس هلسلس تایراق ی 9 1

 هل رلن دعم رقایو ریمدو ینالوصع نا :ردراو او 1

 .ردقوح یرلوص ندعم ۳

 هدنسهرا اجرا هلیاحاس سراف ا

 ناب یوه توقا ا ۱ ناتیز ۱
 د

 (هچازول) كنغللارق هسقاص (7:0020) | ء | ژاتز
 ونک ۰ كن (هدسرد) و مدنغایعس

 « یسلاها ۲۱۰۰۰ «بولوا هصقر هدنق رش هو

 - هنوم یعسط رات « یسەناغ انیتک یسدادعا ب بتکم ۱

 لامعا هدتلابا و . رد راو یسهندعم هایمو یسهناخ

 . ردشراخ نکس درازو كىلا نانلوا /

 ( نامریب ) كنيئيچ دنه ( 211128 )| ی یاس ۰

 (یداوارا) هک  ردرهن رب هدنت |كت د ۱

 - امآ) هلا ( هوآ) «بولوا هدننکح یلوق رب كنغامربا
 ,قرهلبرآ ندقامرا و ا یر ربش ( هرو هر ١

 هونج تیاسو هیت بونج هدب هور و3
 هفاسم كل هرتمولک ۷ ۰ ۰ ۳ « هللاا رح یرعوط

 هدنتهح قرش ك ( نوغنار) « هرکص ندکدشا ك

 بم

۰ ۳:۳۷ 

 شام قوح رو ن فلت ریست ر هلساونع

 چی د

 عساو هدنصنم و ؛رولکود هن زفروک (ناباترام) عفاو

 كن( وغپ )و هدنرزوا یار ِ ء ردبا لیکشت جلخ ۳۸

 . ردراو یخد هبصقر هلعسا و هدنق رش هرتمولک ۲ ۵

 (امال) نالوا یزکم تلایا هدنانو ] ۰ . <
 هدننامژ هساقع هورادا هم مس هبصق لور

 .ردفورعم هلم اود هحایوروآ مویلا «بولوا مسا ¿ نرو

 ۰ ردا شک كنىرلجافا نوتز یس هم تاس

 و هدنغاڪس شع ص كد الو ۰

 ل هرتمولک 4٩ كاشف
 ۰۰۰ «بولوا هبصقر یوم اضق هدنسیب

 درڪ یردق ۰ هدكرلن ود هک ردراو یسل

 کیلو تق مرا «ییمرا یروصفو ملسم قرهلواهراسو

 ياو یدهلشقرب هل غان وق ٹەوک ح ۳ ردنا رسو

 اها ۵

 «بولوا بم هدغاط نالوا یانمه .ردراو یساسدلک

 هدیبهیعش بس . ردطاحم هلراقل وز و هلرانامروا

 سف ارش! نالا "الامشیناضق نوتنز --.ردو

 كنتالو هنطآ ا هلی رلاضق نردنآ e « شعص

 ندهرق ۲۸ «بولوا دودعو طاح هلغاعس لازوق
 كنسلاها .ردراو یسل اها ENES هرکه

 یروصقو راسم قرهلوا هراسو درک یردق ۰

 نوتبز « بولوا قلغاط ییضارا ۰ ردینمرا هععلشاب
 یلبج چوا هلبرلعسا غاط ريکتو غاط یروق هلیغاط
 - وا میان هنغامرا ( ناع> ) ی-هراح هام . ردراو

 دودح و ( وص ریکت ) هدنسیبیغ مسق كناضق بول
 نوشز « ردنا نایرج ( یوص امرخ ) هدنسهنق رش

 در یا ید یار ناقآ ندشناب یسهبصق

 را را زا یسهسامنا هوق كن غار وط . رولنکود

 شم هلا نوتزو ندرصمو هرآ «یادفب یتالوصع

 .ردهقوح یرلن و وق و ریغیص ٠ه ردترابع ندرلهویم

 ندنفرط لاها ,بونلو یندعم ریمد هدنررب یلیخر

 تعارز ندنو هداروا «قرهنلوا لق هشعصو جارخا

 : كن اها . روئلوا A راس لعن «یتالآ

 . نیک هلقایجارک هدیمسق

 « بولوا ندنابلو ( س ها )

 . ردشنل و هدنتمدخ كنم دادفب منح ۱ هوتیز

 هدنتلابا ( هسقاص ) گن هیسورپ ا

 SEE ل ( غروبسیم )و

 - اها ۱۱ ۰ ۰ ۰ بول وا هبصق رب یزکسم او ه دن



 خ ید

 یرصق رب کسا نانلوا داخلا سبح موبلا و یسل

 . ردراو

 - وا هدنتهح ییونح قرش كزورسو

 هرق ندبا قش یوکو هلبلوک ( سونابخم ) قرەل
 برع «بولوا اضقر عقاو ۵ دنسسدق رش لاش تا وص

 و امش قرش «هلیساضق زوربس سفن ندنتهح لامس
۳ “ ۰ 3 ۰ 

 ا یلغاصس همارد لدد:ح لوح قرشو اف رش

 طاع هلا لوکو قامربا روک ذم یخد ندنتهج یلونج

 بارخ یزکم یکسا نریو یما هیاضق
 قرش تعاس ٤ كزوريس یزکیم مویلا « بولوا
 ٤۷ اضق . ردیسهبرق (هولز ) عقاو هدنسدب وئح

 ۰ رددودخو

 ردراو یسلاها ۱٩ ۳٩ «بولوا بک ندهبرق

 « راغل « مور یناالتو اسم ر سرقت كرلن ود هک

 ندنر اکتاغاط یهدفارطا یسیضارا .ردهرتاسویطبق

 وا و «بولوا ترابع ندهووا یرالع برق هلوکو

 نزای و «ریلاق هدنتل ۲ وص نیشبق یمظعا مسق كنءهو
 ۔امورد ) ناک ندنغاعس همارد . ردقوح یرلتلقاطب

 دلرلغاط ندا هطاحا الاعئو ًاةرش ییاضق یربن ( هعن
 ود ههووا روک ذم «هلرو ندزاغو رب هدنسهرآ
 قرهالبوط ینراوص نوت نامه تناضقو « كرهش
 ,بولوا تبنم یعاربوط .رولیکود هنلوک سالا

E OE 1ندمنود کسا  
Eقوماب هنود ۰ » Weso 

V0 

 انبمخ یسهعورزص *یضارا
 ,هلغلوا ترابع

 هرآ ES NE «یادغل هنعود

 هنفود ۳۵۰۰ ءرصم هنعود ۸٨۸ «رادواح هنغود

 فالو هنود ۰۰ «نوتوت هنغود ۲ ماسیس

 ٦۸۸ ۰یرلغاب .رونلوا عدز شازعثح هنود ۲۰ و

 لاما بارش هق ۰ ۰ یونس «بولوا مود
 ۰ یرازاج .روئلوا"

 «کص و رتساوتآ 6 نغبص ۷ 7۰۷ ۰ یسهیلها

 .زوموط ۵4۰و یک ۰ ۳۰۸ ؛نوشق ۰ ۴۳
 رادقم لبخ .بولسب یخد یرآ یلاما ,ردنرابع لند

 ۲۰۰۰ «هدرلغاط یهدنفارطا كناضق .رارراتج لاب

 راسو نکروک هرق « ناق «بونلو نامروا مود

 -وماپ نالوا یسلتیلک كا كننالوصحم .رونلو رلحاغآ

 هقنرباف كو ربو رلهنیک ام قوچرب نوچ“ هیفصت كغ

 تاناوبح « ردردق مود ۱9 ۰.۰

 ضمب .روالوا جارخا قوماپ قوچ هاپوررآ «بونلوب

YEA د ی ز 

 .هداضق نورد ءرونلوا لامعا زب یلرب عونرب هدرلهرف
 SN «هسردم ۱ رو ۸ «فلرش عماج ۲۵
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 ۱ قرهلوا ص وصخ هنانا یر و هب دشر ر «اسلک 6 £

 ۱ « یتکم مور ثانا ٤و روک ذ ۱۸ و مالسا ۸

 ١ ۱۰۲ «هزاغم 1 ؛ماج ۲ .ناخ ۰ «ناکد ۷

 . هلغوط ۱ و تیمرک « «نورف ۱ ۵

 كناوذ قوچرب ریز هجو ر ندهباح ۱ نا
 هک ( ةاطرا یا ن دز ) :ردیمسا <

 | رمع وا ) بس هردیوم فی رش ثردحرب ندا

  دحا بولوا ندراصنا هک ( یحرزا مرا ن دز

 ` «هدهسیا شماغلوا لوبق هلسس یتسرفص هنسانع

 ناو ؛ شف و هدنونترذح تسم هدازغ ۷ کد

 ۱۳ ۱ ااا (اهتر) ساب
 نکاس ف ۲ هدم ..ردراششا تاور تداحا

 ییاصا صخا ك ( هضر ) یفنرلاییع ترضح .بولوا

 : .ردشفل و رضاح هدنسهب رام نیفصو اب تم

 ۱ دل( هضر)نیسح ماماترضح هدتناوررو هدنخ رات 1۸

 ۳ کا لارا هد هف وک بق اتم یتداهش

 ° .یدشلو|نک اسهدرصمهدعب هک ( قاحسا ن دیز )

 ینیلح كراصنا هك( ینالبملا یولبلا ملسا نب ديز )
 | هدنسازغ ردب «بولوایهداز مع كمرقا نب تباثو

 ١ ك (هضر) رکبأبا ترضح هدتاوررب .ردشفل و رضاح

 ۲۳۱ لوح ن هعلط هدنسهعقو ( هجاز ) هدننامز

 . یلع ترضح هدتیاور رب رکیدو ؛ شلوا دیهش هلیدب
 : ترضح «بولوا تابحر كد هنتفالخ نامز 4 ( هضر )

 ۱ ن دز ) س . ردشعا برح هدنتیعم كپلاراشم

 كن( قوا یا ن هللا ده ) هک ( یلسالا قوا یا

 هدهرصب هدناوررو هدهندم هدعب بولوا یردارب

 ندنرابدنک یئدح ها ةاخاوم .یدشاوا نک اس

 | لوسر ترضح هک( الو نب دز ) س . ردیوم
 دیز) — . سا شا ( ملص ) ) ها

 دز ) ۰ ۲ *هدام ] ( تا

 1 .دنک هلادبع لغوا هک( یجرزخا 0 لع نب

 -الا ةيراح نب ديز )
  دحا هليا سح یرلنس رغص هک( یسوالا یراصن

 . ربیخ «بولوا ندرلنایلروب لوبق هنسازغ

OEدا  

 ۰ ردشعا تاور قدنسل

7 



 د ئ ر

 .هراحم نیفص .هدعب «یک ینیدتلو رضا هدنسا 2

 ضعبو ؛ ؛شفلو ہد وضم ترضح تسمه ەدە

 ( هراح ) یردب هردشعا تاور هغ رش ك

 .یدبا بقلم هلیبقل ( رادلا راج ) «بولوا ندنیتفانم |

 تمجارص هنسهصوصخ *هدام » | ( هثراحن ف ۱

 تیدحرب هک (یراصنالا دز نسحوبا) [  .هلبدوپ
 یراصتالا ةجراخ ن دز) س ا ك
 نظ شلوا «هدلاح یتدلوا, شللاب هک( یجرزلا

 ةافولادعب هلک طوس یدرقل قرهلسآ هدعب قرهنلوا

 ثداحا ضعب «بولوا روهشم هلفلوا شما ماکت _

 ندهباحض ید هحراخ یرد .ردیسیوار كهف رش

 با )رج
 هدنسازغ هببدح هک( ینمطا دلاخ ن دز نهرادرع

 اج ینساول ( هنیهج) هدهکم جفو ؛شفلوب رضاح
 ندنسیدنک یرالغوا هلتاوذ شعب ندهباص .ردشفنلو

 رانغافا دنهش هدنسهعقو دحا بولوآ

 ۵۸ هدنرات ۷۸ .ردرلشعا هفرث ثداحا تاور _

 ن دز نر ادبع وا ) س . ردشعا تافو هدنشاب

 قوراف رمع ترضح هک ( یودعلا ىشرقلا باطلا

 ندملاراشم ترضح .بولوا یردار بال ك ( هضر)

 «دحا ء رد «بولوا ندرارحاهم كابا .یدا كوس

 ؛شفلو رضاح هدناو زغ او هی لح « قدنخ

 هلا نرحأمم سم دندا ( ملص ) تا شاکرفف ترضحو

 9 یادو هدنرلق دروس ةاخاوم هدنشهزا را

 هدیسکیاو؛راشع | شادرق هلا ( یراصنالا یدع ن
 ( هماع) هدنتفالخ نامژ ك ( هضر ) رکبابا ترضح
 نیست ار هدهعقور .ردرلشاوا ده هدنسهعقو

 e .یدیا هدنلا كتاطحملا ن دیز

 .یدرلشاوا فسأاتم قوچ هدنرافدل ] ربخ یتداهش
 هک( یضاببلا یجرزلا یراصنالا ةنثدلا 5 دیز ) -

 بناج هدعبو « شفلوب رضاح هدنرلازف دحاو ردب

 .هرس یدع نب بیبحو تباث نب مصاع ندیهانبتلاسر
 ولاو ؛(شحود هنیلا كشیرق بولوا روم ام هنس

 دیهش یسهنس یجهچوا كنبوبن تربه هلیرسا كنایفس
 .دازآ كنزام مهس هک( یلیدلا دز ) - . ردشلوا

 هیون ترضح دزن ریارب هلیسیدنفا «بولوا یسل
 هدنفصو ؛شلوا فرشم هلمالسا فرش كراو

 (نانس)یلغوا نالوا شفلو هدیوضترم ترضح تیعم
 دیزب دوخاب دز ) -- . ردشغا تاور ندنس دن

 53 ی و ۳:۳۹

 هدنس هعفو ناثح هک ( یدسالا ىشرقلا همسر ن

 ( ملص ) هلل لوسر ترضح -- . ردشلوا ديهش

 ینوروتو لغوا هکدنز نالوا یسلدازا كررمدنفا

 دز دوخای دیز )س .ردرلشعا تاور ندنسیدنک
 .هعقو هماع «بولوا ینبلح كن هیما ین هک( شوقر ن

 یراصنالاهقارس نب دز ) .ردشلوا دیهش هدنس

 هدنتسعم ك ( هضر ) صاقو نا دعس هک( یجرزلا

 هدنس ه راح نادمرسح بول و رضاح هدنسازغ سرف

 دز ) = . ردشلوا دیش هدیرجه لاس یجمس ۵
 «بولوا نددوہ یاینغاو رابحا هک ( رجلا ةنعس ن

 تسعم هدناو نع E «شلوا فرشم هلمالسا فرش

 تافو هدنندوع ندک ونو شع هدیوس توضچ
 ۰ زدسیوار كتهفرش ثب داحا ضعب ۰ ردشقنا

 ( یراهلا یجرزما یراصنالا لسن دز هلط وبا )

 لوسر تناعو ؛ش لوب رضاح هدنرلانغ ردو هبقع هک

 ۔وس ةاخاوم ا ل هدسع ند ( ملص ) هللا

 رقا كص دنفا ( ماص ) ا ی ترضح . یدو

 شعب هدنفح .ردناذو ندا اما یندلو رفح فرش

 .ردشع اث داحالق یسدنکو «رد و م هش رش ث داحا

 ءردشع |لاح را هدنخرات ۱ هدنناوررو ٣۳ا ٤

 (یراصتالا لیحارس ن دیز دوخاب دز )

 ن دز مهش وا ) سم ردساح ر ندناور لج

 مزاح یا ن سلق ندنسیدنک هک ( هبیش ییا

 - اصنالا تماص ن دیز) س . ردشا تاور

 ت هوا دو لعف ندزاعح لها هک ( یر

 تیاور نیمبات ضمب و كلام ن سنا ندهاص
 هک ( یدسلا راح ن دیز) . ردرلشغعا

 شعح یغوا « بولوا دودع« ندزاعح لها هدول

 وا ) ساءردشع | هش رش ثیداحا تاور نادنس فک

 هيس داق هک( یدیملا یمبرلا ناحوص ن دیز نالس

 تیعم هدنسهرام لج و م شلسک لا هدنس هراج

 هثداس دیع ه ردشلوا دما هد وضل ص ترضح

 ترضح زکلاب نوعی لوا كج وک «هدهسیا شعشیتب

 .ردشعا تاور ند( امضر ) ىلع ترضحو رمع
 یجر ا یراصنالا صام ن دز نسح وا ) س

 یسهحوز هدعب و هدنرلانع ردو هقع هک ( یراعلا

 دحا رار هل هللا دبع و بیبح یلغوا یکیاو هرام ما



 د یر

 .(ینقثلا صاع نب دن ز) س .ردشفل و رضاح هدنسهعقو

 ندنسپ دنکببابح یلغوا هک( ینزلا شیاعندیز ) سس
 . ( یراصن ال هللادبع ن دیز )کس . ردشعا تاور

 ص هللا ناف زا اومرک۱» هک( دیز هللا دبع ونا ) س

 « ضرالا تاکرب هل جرخاو ءامسلإ تاکر هعم لزنا لحو

 نب دیبع نب دز )س . ردیشیوار كنفرش ثیدح
 .هعقو هنّوم «بونلو رضاح هدنسازغ ردب هک ( یلعلا

 . یسهدازردار كنیلعلا ن عفار هردشلوا دش هدنس

 نادتسههنک دنز نالعل اونا ( س .ردکرک هسلوا

 سا رد وص فارش ثدالح رب هلیس هطساو یلغوا

 "هرشع هک (یودعلا یثرقلا لیضف ن ورم نب دیز )

 ن ر ترضح و یردپ كدیز نب دیعس لدهرشبم
 هدتیلهاحتقو بولوا یسهداز مک ك ( هضر.) باطخا

 ندهلطاب تدادع و یشیرقو ,« زغا تدابع هتانوا

 قند ك ( ع ) مهاربا ترضح « قرهشیلاچ هدیربتو

 ( ملص ) تاشاکرخت ترضح . یدنا دحوم ر رارآ

 رم ترضح م یدا راو یئدوم و. صالتخا هلصدتفا

 ندنسهدلاو مه و یم مه هک .باطخ یردب ك (هضر) 9

 یالوط ندنداقتعا مدع هنا وا « یدنا یردار

 «یدرولوا عنام هل وخ د هر هکم بودا اذا هتک 1

 بیقعل هلشاط هراقح وح هدقد) | ربخ ینلوخد او

 س .ردشعا لاحرا لوا ندشب ۰ یدرردشا

 همان نالبزاب هبیمرضما ن ءالع هک ( ربع ن دیز)

 (یدبعلاریمع ندیز) و یدشل زاب دهاش هدنداعس

 هلیسهطساو یزیق هک (یدنکلا رم نب دیز)
 2. ردلوقنم هضرش تداحا ضمم ندنسیدنک

 .ردشلوا دیهش هدنسهبرام هیس داق هک (بکن دز)

 «بولوا ندنیقفانم هک ( یعاقنبقلاتیصل نیدیز ) س
 نب دز )س . یدیشغا هوت هدعب هروک هتاور ر
 لها هک( یراصنالا میرم ن دیز ) - .( كلام

 .ردبسیوار كفرش ثیدحر بولوا دودعم ندزاح

 هب اه ی د هراصو نمحرلا دبعو هللا درع یراردار

 هک ( نزلا نب دوخاب سرلا نادیز ) -- « ردند

 ةيواعم نن دز ) - .ردشفلوت رضاح هدنسازغ ردب
 دزن رارب هلا صومد یسەداز ردار هک ( یربغلا

 تام هلمداسا فرش « كرهلک هیون ترفح

 كولس ما هک( یراجتلا نام نب دیز )
 هود و رضاح هدنسهعقو دحا « بولوا یردار

۳:2۹ 

 کج ھو «هرزوا قلوا لتا ه ( ملص ) هتلالوسر

 ندیولق ۳ وم ا فورمم هلک د ( لا دز )
 انس یجزوقط هردشعا لاح حالصا هدعب « هدهسیا

 ترضح دزن اوعیم نهنفرط یسهلببق یط هدنسهب ریه

 . یغد فنکمو ثیرح یرللغوا .یدیشلکه یون
 ۱ دلولا  دلاخ هدشلاتق هدر لها « بولک همالسا
 میصفو عاش هردرلشعا برح هدنتنعم یرلت رضح

  یرلتاجاهم هلا ربهز نب بک .بولوا تاذرب عین و
 تفالخرخاوا هدشاوررو هدنندوع هنسهلسف .ردراو

 دو ن دز )س . ردشعا تافو هدنقوراف رضح

 ۱ رتضاح هدنرلازغ ردو هبقع هک ( یجرزما یراصنالا

 3 . ردشلوا ديش هدنسهرام دحإ .بونلو

 أ هتلهاح مایا هک ( نه ا بهو نا دز نایلس وا )

 تورو « شلک همالسا هدیون ترضح دهع «بوشرتب

 ۱ شل راج ی یربمعجب ترضح تلحر هدلو « هدهسیا

 ۱ هدهفوک هدب . رد دودعم ندنسبات رابک . یدا

 . « شفلوت هدیوضترع ترضح تبمم « بولوا نکاس
  ن دیز) - . ردشعا تاور ندهلاراشم ترضحو
 ۱ .ردشفلوب رضاح هدنسهبراحم دحا هک( هغ نفاس

e ۰یراصتالا س دعس وا  . 

keراس راب 2 ۱ تبا  
 | ترجمه . ردندیحو باتک « بولوا ندراصناو هباعص
 لوا هنس ترد یردب « بولوا هدنشاب نوا هدهیون
 ۱ هنسازع ردن ىدا وا لف هد هعقو ( ثاعب )

 باج یالوط ندننسرغص « هدهسیا شقسا كقیک
 اغ دحا . یدیشلروس هداعاو در ندو ترضح

 «بولوا همف فاتخ یخد ینیدغل ون بول و هدنس

 .ردشمل وهدناو نغ ک«رکشندنواو هدا عا قادنح

 روظنم نکریشاط قار وط هدنرفح كغدنخ هدهعقوو

 ثب دح 6 مالغلا

 کرب جن

۱ 

۴ 

1 

 »۶ هدنقح «بولوا یون ترضح

 كلام ىن هدنسهعقو ون .یدشلوا رداص ییرش

 «نکیا هدشلا ك ( مزح نب هرامع) یار راجت نب

 هبات نب دیز «بولآ ( ملص ) هللا لوسر ترضح
 ؟ یدلوا رداص یاطخر قند هرامعو ؛ شعا ماست

 اأ شک ا دیزو مدعم نأ ر قلا نکلوال » هدک دید
 ۰ ندنرللام كا كنها .یدناراشمروس « كنم لآ رقلل

 راو یات فوقو هدضئارف صوصخا ىلع «بولوا

3 GRRE TTT 



a 

1 

 1 3 و

 ملص ) تائناکر خف ترضح .یدیا
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 هل ارس هزمدنفا (
 «نوجما قموقوا یرلنو «ندنکیدلکر بوتکم شعب
 ؛یدرلشمروس سما سما رلعت یناسلو هات ن دیو

 رکبابا ترضح .یدشعرکوا یهجنایرس یخد دیزو ا

 ۔هس دم قشیادنک هدب قس هماشو ه دن کیا( هضر)

RK2 هدننامز ( هضر ) نامع ترضح .یدراشقار لیکو  

 رم ترضح «بودیا كلبتاك یخد هب (امهضر) رمو

 هی یخد هیلاراشم ٌةفیلخ «بولوا رومأم هلالاتب
 هدعب «یدروبقار لیکو یدبز هدهشدم هدنتعنع

 ك (هضر) ىلع ترضح «بولاق بوسنم هناعع ترضح

 لا دما روصق مر_زیطعن هلبا ماست یلضف "
۰ 

۰ 

“ 

 رم نا ندهراعص .یدشمافل و هد رلتیعم هدننایرام ۱

 نب لهس «دعس نا لهس «سنا هررهوا «دیعس وا

 یرالغوا ندنیمباتو یمطخا دیزب نب هللادبعو فینح
 بیسلا ن دیعس «ناثع ن ابا «نایلجو هجراخ
 راسو كرعس ی رشب ؛راش ن قا دم نب مساق

 ث داحا قوح ك نادتسدیک, بوش تاور یر ی

 (امهضر) نافعو ركب وا ترضح .ردلوتنم هفرش
_ 

۰ 

 دبز یخد نازای یعرک نآ رق نانلوا عج هدن رانامز
 EF هروک هنااور رکیدو ) ۶ ۵ .ردشا ات

 لاحرا هدن سد رعش جرات )0 او ۱ دوجخا

 ندنفرط مکح ن ناوص یزاع هزانح .بودیا

 هذه ربخ تام موبلا » هررهوا هدننافو ,ردیفلیق
 ۲ اهل هم سابع نا یف لع نا هللا یصو مالا

 . یبشعد

 ( یلکلا س هماسا ونا )

 (ملص) تاساکرغف ترضح

 یسلیکوس كاو یرومشم كلا كنبراهلوک ل دنفا

 یفیدنلو بوسنم یسهدلاو هدتیلهاج نامز «بولوا

 هب راح ن دژ

 وب نانلوب هدنناپ ,نکردیک هترابز ینسهلیبق نعم ی
 هلبا قوس ههمرکم ۀکم «بوایتوط ریبا قجوچ
 ندنفرط مازح نب میکحو ؛شلراقج هظکع قوس

 نیتاص نوجا (اهضر) دلیوخ تن هجم اخ یسهزیت
 هبه همرتم ی ترضح املاراشم ترضتو ؛شفلآ

 ) ملص ( هللا لوسر ترضح هدهدناورر .یدشغا

 ترضح « هلکمروک, هدنلا یدانمقایسیادنک ست
 ندنلام كناملاراشم ,بورو ربخ هب ( اهر ) دخ

 .رلبدنک هوبنلا لبق ییسیدنک هجدخو «شلآ بتاص

E34 د ی ز 

 کس تقو وا دز هدلاحره «یدبا شلیا هبه. هن
 هغللغواو «قاتعا ند ون ترشحباح «بولوا هدنشأب

 :هع رک تمآ « مای ال مهوعدا» .یدیشلروم لوبق

 ندرمع نا یکیدلنید ( دم نب دز ) كلدهنلوزن كنس
Aراوک رزب ین تک فاش د . 

 یرد .یدرلشعا شادرق هللا هزه ترضح یر

 هن صر «بولواردکم هلسهدایز هننادقف دز هثراح

 ما و

 .روکیدیز ه دعح رامدآ مثاطرب ندیاک ین هدعب

 مش هنن وا هلرلن و دز «هدنرلق دساط ین رار رب هم

 : یدشمردنوکی رلتس

 ایات تنک ناو یوق یا نحا
 رعاشملا دنع تيبلا دیعق ناف

 کاجش دق ىذلا دجولا نم اوف كف
 یعایالا صن ضرالا ق اولمعت الو

 "هرما ريخ ی للا دمع یا
 راك دعب اراک دعم مارڪ

 «هدقدلوا لصاو هنموق یتاسح رەخ هلرلتب و

 «هرزوا ی لا هب دف ییسیدنک ؛بنک یم هللردن

 ندر دنفا ( ملص ) هلال وسر ترّصح «بولکهبهکم
 فیلکت یفقارب ريخ یس دنک «هدن رلکدتا بلط یدز

 یناشیذ ین ترضح «هدقدنلوا راضحا دز «بوروس

 «كر هد ا مابابو مانآ نو «كرەدىا جو هنن وا

 نمدنفا ( ملص ) ربمغس ترضحو ؛شمهقسیا قارتآ

 نمای» :قرهراقبچ هنرزوا كشاطر یدیز تقو وا
 ؛شمروس «هثراو ین ر ینا اد ز نا اودهشا رضح

 راشو د یرک «بولوا نونم یسابرقا هنرزوا كونو

 ندرلن یتک ناعا لوا كا هراع ن دنر .یدبا

 هرکصند ( امهضر ) یلعو هج دخ هدتناوررب «بولوا

 هدتناوررب نکن دو « یعچ وا لوا ند( هضر ) رکبو او

 یجندرد هرکس ند ( مضر ) لعو رکب واو هدخ

 «بونل و رضاح هدنسانغ ردب .ردشاکهمالسا قرهلوا

 . ردیسیدن؟ نروتوک ههدم یتراشب ترفظم

 با (نعا ما) یسلدازآ ندیوبن ترضح بناج
 ییغوارب هدنعسا ( هماسا ) ندنو «قرهلروس جیوزت

 کا صدتفا ( مماص ) تارک ترضح .یدشلک هبابند

 لدبز یغد ( شعج تنب بنز ) یزیق كنیراهمع
 ترضح "ریطم جاوزا هدمب « بولوا یسهجوز



 د وال

 كنهون تره . ردشلوا لخاد هنسهمز یوم

NEN ED 

 : یرلتموصخ و ضغب ه یوس تبب لها ؛هدهسیا شف وا نفد

 ندنف رط یرامدآ هما ی ناشلوا افطا هل ران اق ابر نا لاسرا هماش یشراف هرامور یس هنس ی زکس

 هد ( هتم ) « قرلبروب بصن ریما ههرس نالبر
 قاد کا

 ییا نب رفعج نالآ یتراما كنيلسم رکسع هرکص
 . ردشلوا لئا هتداهش هدهراحم و ید بلاط

 قوچ كب «هدقدلوا یوبن عم لصاو یرلتداهش ربخ
 چه هقشب ندهمجرت بحاص .«یدشلروم اکو فسا

 ِ ردشلوا دادم مد همان اصم عقاو

 دیز .ردلکذ روک ذم هدعرک نا رق یمسا كنبات رب
 هماسا ییغوا «بولوا یهرهح هی و ضار هنراح 3

 هباص اسو لغوا .یدنا رعسا هلیسهدایز سکعلاب
 فیرش ثتدح لیخ ر ندنسیدنک هلنس هطساو

 . ردلوقنم

 ترضح یسهجوز دكدیز هجرت بحاص ( رتلوو )

 دض هنابط نابط هللا هبخرات تاعوقو نس هعقو
 هد هنایرتفم تروصر قرهلوا ندنلسف تاهرت فرصو

 هک« ردشع وق هن | بم ییاتکورتامت 2 هلا رب رو مظن

 یناج مصخ باوص ان باتکو ناییشیق هنکلیکح
 « ! رتلوو غوا ليڪ وس «ُ ندنفرط اب نالوا

 ! ردشلفا

 ندمالسا ءامکح ربهاشم
 هدنرلخح رات ۳۷۰ بولوا

 هلس امکح ضعب رباس كن رصع ردشماشاب هده رص)

 ولقسسنا ) هلساونع « ءافصلاناوخالئاسر » كارتشالاب
 باتک و . رد راشمزاب تاک وا هدنزرط ( یدب

 .ردشفلوا رشن و عبط هدن ورب ۹ «بولوا دوحوم

 | عناد ندید

 یلع ن نیسح 0 ۰ ی یر ۰

 ماشه(بلاط بان نیدیاعلا نیز نب دیز
 نسیدنک هلرکسع كب قرق « هدننامز كالا دبع نب
 .ادل | هندعاوم كرلب ولع ندا دعو ین راکچ هدیاهب وقت

 تفالخ لالعا هدهفوک هدنسیرعه خرات ۱۲۲ قره

  دلکه ندادما هدایز ندیشک زوشب «هدهسیا شا
 دلسام نب فسو نانلو یسیلاو قارع . ندنکی
 ثالبا « بویمهدنا تمواقم رک کا قوس

 ندنفرط یرامدآ یدنکو ؛شلوا دیه هدهمداصم

 «قرهنلوا جارخا یدسج هما كرماع نب فسوبو
 شو عطق یثاب ه دعا و «شلردروط ا تدم ر

 FE نوک چاق رب یخدهداروا «قرهنل وا لاتسراا هه

 قارحا هدهفوک یدسحو شل قلعم هدنس ودق

 | ردنا ادتقا هتاذ و ندنبهاذم هعيش . یدبا شغلوا
 مویلا 5 ردراو صوصخ بهذم رب هلمعما ( هدیز )

 ۱ ه دنتسعم یردب یخ لیغوا ۰ ردرشتنم ه دنع یاش

 ۰ یدنشجاق

 ۴ روک هرص,(یلا راکزور ینمی) | داربز
 1 هدنسش راق یحاس سرافو هدنزف ۰

 ۰ رد هریزج رب

 ۴ دو ن د ) هداز ارز دوخاب ۳ 4

 ٠ هعورف « بولوا ندامتف ( ىنيسحلا كوز
 .ردیبحاص ك.اتکی اونع «ریاظالاوتاراشالا» قلعتم

 شمروستموکح هدیرفم (- ین )
Eهجامض یسسؤم «بولوا تلود رب ۱  

 تاردون .رد ( دانم نب یریز نب نیکلب ) ندنراربرپ
 هنس ۱۸۱ كدهنخرات ۵۶۳ ندنسیرعه ځرات ۷۲

 موق ا زادمکح ۸ ندهلالس و « بوروس

 باسنکا ,قرهلاج هبلغ هنسلببق هنانز یریزن نیکلب
 ۰ ندلزم) ندنویمطاف «هلغلوا شقا رادتقاو تورث

 هی رفموهیق رفا ینسی دنک« هدنکب دتیکه نعف ك رصم ( هل
 . لاو و ليکو هنراتهج ساف و رازج « سلوت یني

 . لالقتس بسک نیک اب هلنامز رورص . یدشعا نییعت
 ۳ هرپف (ریشا) يدا ان قا « بودا
 . برغم یر ندنسهلببق هتانز هدعب . یدشعا ذاخا

 هنتل | یساج كرلیوما یهدسلدنا « هلطبض ییاصقا
 سلدناو هرل تاز یصقا برغع یر ز ین درک

 برغم تب «بوالود هدنامص اع تقو یلبخر هلبرلب وما

 تلودو .یدرلشلوا روبحم هک ارظن فرص نداصقا
Eهلیلئاب بیو ربرب رئاسو هتانز ایشکا  

 هدنځرات ۳9 تم اهم بولوا لوم هلا ه راع

 قلو یریز ین ,هلکا طبض ین راکلم بیلص لها
 یراق نیدحوم تاود هدعب و او سرم



 . ردشملا صالفتسا ندنلا كبیلص لها یررو

 رب .بویلوا وع نوتبسب یسهلیبق یرز ین قجتآ
 «شعا رادتقا و زبع بسک هدهطانغ ه دعل یعرف 0

 ترهش هلیتباقر و هدساحم نالوا هلیسهلیبق جارسى و
 ( 765011۵5 ت رکز ) هدندنع راک رف ۰ ردشلو
E 
 هلرارادمکح قاود یرز ین . رردفورمم هليا

 : ردرز هجورب یراسولح خیر 0

 6 ۵ زعم لب مع ۱ ۷۲۲ یرزن نیک 1

 ٩° دن ۳۷۳ نیک ن روصنم ۱

 ۳۸ ۵ روصنمن سیداب

 هدنالز کل ( 7۵۲۱12۵۵ ) ۱ :
 و كغر وبل دىمو ا 1 و

 من وام ؟یغامرا و سا قرهلوا ه دنسدق ربا لا هرم 1

 كركوك «یسلاها ۰ E هلکساو هیصق رب

 یا یجرهص رب شینک .« یسهلق ات 9 7

 لزوک و ینیلاب قوح ,یرهلک ,یرلهاکتسدصوصخم

 ۵ ۰ ۵ يک ن لع

 0۷۰ لع نا نیشح 2 سیداب ن زەم

 ۰ ردراو یسهدىرتسا ۲

 لامشضیع ۱۱۱۹ هدنلغاس شی ۱
 یانو هدنقرش لوط ۱۳۱ ۶ لا 4 ۱

 و هبصق ر هدنسیشراق كنهربزح رب كجوك نالوا :

 یتراحم كاشبا یخو یسلاها ۰۰۰۰ «بولوا هلکسا 1

 یهلکساو رار هللحاوسوا لود ابلاتا ًاریخا .ردراو
 هدراوج وا یمسا ملیز لسا . ردا البتسا مو 8
 . ردیعا كموق نکا 3

 وتو هدنغاعس داقوت كنتالو ساوس ۰
 رد اب بوتج داموا ۰ ا ر

 هدنرزوا اج بآ رکش ناکود هغامربا لک قرهلوا

 فرا ی ۶ زکااب بولوا هبصقرب یزکصس اضق "

 یهدنس هتروا « ی اها ۷ هرژوا قلوا "

 « یی رش د عماج ۳۰ « یسهعلقر عدق هدنرزوا كله

 هيس ء لاها ی ۰ «یتکم هبدشر رب ,یسهسردم ۷ ۰

 شکم ۱۲ صوصخم ههلسم رغ لاها یس ۲ 9
 ۳ یماج ه «ینا ٩ « یاد ۵۰ !یس ادا

SENN 

 « یاسیلک ۷ « یسهیواز و هبرت چاق «یسهیک#
 رو هدست ن رشت هنس رم و یرازاب 5 زا ه د همه

 سا كف. ۰ ردراو یران كوب رروس یآ رب بولر

 ۔ارغح .رد ( هلز ) یگ دق مسآ «بولوا هبصق ر

a 

 یو E دل ی ز

 تك. هبصق و ( نوبارتسا ) نالوا هدنمکح یرب ثومف

 یخ مسا هک ) نیمار هرومشم یس ی یونس

Ceیهدنسهترواو ءان ندنف رط  

 . رودنا ناس ینغیدنلوا ثادحا قرءلوا یعنص كل همت

 ور لو ]عبد شات سستسان )هد دق نام

 ك هعلق « یدناراوی دبعمر لوس ص وصخ هنت داع كنو

 یرامورودو زکااب «بویملوا کسا كب یراراود
 ندنفرط داد رهم لو نالوا ضرالا تح ردق هرو

 هدنسهتروا كل هبصق . رد وص یی دلوا شل دنا ۳

 هر یبوص كن هعشچ نایکود هضوحرب عساو بولوا

 یسلک ندربن روک ذم « بولوا لومحم یداکن د
 روهشم ییا كرا یلامور یسهبصق هللز . ردظوفم
 -ایرت ) هدنسجرب رنو «بولوا نادبم هنس هرا

 بولغم ندنف رط دادرهم یرادرس امور مات ( سون

 ,بودنا بولغم یسانراف رصیق هدنسیعکیاو ؛ شلوا
 شک هتمکع لثم برض هدراصتخا u ندلز

 بلاغ مدروک « م دلک عل (Veni, Vidi, V ici نالوا

 كدعهروکذم هبصق و . یدشمزاب یوتکم ( مدلوا

 جات ین دار وب «بوتلواهرادا ندنفرط یراسا
 ییدتبا لیکشت « بودیا طبض سویپمو . یدرییک
 ندرلمور رلیقوعلس . یدشعا ذاخنا زکر هتلایا ر

 راشغالاخ دا هنسهرثاد هیمالسا كلام ,بودا طبض
 ۔رط ناخ دیزیاپ ناطلس مریدلب هدنخرات ۸۰۰ . ید

 . ردشفلوا قالا ه هسناذع كلام ندنف

 ییونج بغ كنغاعس داقوت یماضق هلز س

 ندنتهجیبونج برغو ًبونج «بولوا ترابع ندنمسق
 هبسامآ ندنتهج یییغ لاعشو "الاعش «هلتالو هرقنآ
 ون سه یخد ندنتهج یلاءت قرشو ارش یلغاعس

 ۱۸۲ و هسحات ۱۳ . ردطاحم هل راض همبراو داق

 هک« ردراو یسلاها ۰۷ ۲۰۰ «بولوا یواح ی هرق

 ورو كيلوتق یهراو مرا یردق ۱۰۰۰۰ دارلز وب

 هر دکر تو اسم یروصقو مور یار ۰ «یناتست

 ندنکك داقوت یساوه « هدهسیا هڪل ص یسضارا

 هقرشلاعث ندسونج برع یغاط یجهود . ردعالم
 رغ لامش كنهلز هلکن و « بولوا دت یغوط

Eو« ییداو (بآ کش ) رده را را هیت  - 

 یخد قامرا لیشی ینیدلوا بصنم كاچ و . روینل
 كرهدنا لیکشت ینسهس یعو هونج دودح كناصق



 ن ی ز

 تنم هغ داوا یغاربوط . رورآ ندنتالو هرقنآ

 ۶ ضارا نالوا ترابع ندغود ۵۹5۱٩ .بولوا

 یعاونا كرل ەزەس هلا هد ونتم تابوبح هدنس هعورسص

 یخد یرهوبم . رولوا لصاح نوتوت رادقم یلخو

 یزم: « بولوا هغ وچ هدیرلغاب . ردساو قوچ
 هکل هعشود یسهنعانص تالو مەم هوحاشا ه ردرومشم

 هردنرابعندنابتسو هلاس و اکهلناح وسنم ضعب لشیرولا

 0 ۲ و مالسا ۹ دسم و مماح ۱ ۰ هداضق

 رلنم رکد ددءهتم کدر وج كناح بآ رکشو یتکم

E 99 

N 0 
 ریهاشم (یرواسی نزاوه ۳ 0

 مساقلاوناو شم وط هدنخحرات ۳۷۰ بولوا ندالع

 لیصحم ندروف ن رکب وا و یسوط رکب وا « یتاع

 ی ال لجأ تاب :امز هدناسارخ «بودبا مولع

 E لیخد و یریسفت رب كوس .یدشم رکا

 .ردراو

 ۱ رادلا نز

 ناونع» نالوا یواح جارت یرصع كندفص ندلا

 دراو لم هدنناتک « رصنلا

 لس یدانارتسا ندلا نر

 رد

 یدرک مدیمد فطاو مرک نارکیدب

 یدرک مرک قتخوس افج غادب اي

 (یحمن لعبدّولا تش هبهج و )

 حالص هردنوتاخر هلضافو ۹۵.

 ندنسارمش ناربا

 تیب وش «ب

 ۔وا 9 ما|

e 
 حرش» و «یذیمرت حرش » ۰ رد روهشم هک د

 .هربتعم بتک لئاونع « هانا تاقبط » هللا « یراخم

 ندبا تافو هد ٩۲ یتاقبط روک ذم . ردیفلؤم كن

 كنسهیلبنح تاقبط كنيلمی یا نب نیس وا یفاق

 ندیاتافو هد ۸۷۱ ید کو «بولوا ی ید

 . ردشمزاب لیذ رب ( یسدقلا نسح ن فسو )

 یلعدیولا نب نایلس)

 ایالات یخ و | ىظفاح ندا تیز
 ندهسوا كولم , بولوا ندمالسا یابطا هاشم

 نالسرآ ندلارو ظفاح كالم نانلو هدنس هعاق ریعح

 دروکذ م كلمو ؛شفل و هدنتبابط تمدخ كهاش

 | دا ن ندلا نز

 ن ی ز :۳

 هد ن فسو رصان كلم بلا لاقتنا هباح هدننافو

 جوزت یر تابسرو بلحو ؛ شعارق ینو هح وت

 قشمدرصان ثلم .یدشلوا لئات هتورت یلبخ «بودیا

 هتشمد هدنتسعم ید هجرت بحاص «هدن کب دشا طبض

 ینندهدکل رکسعو داناو مش تن دا بودنک

 o یردق هدندنع كرصان کالم « هلغملوا یتراهم

 طارش مفاط رب هرصا كلام وک اله . یدشلوا

 ندنفرط كلوب هجر بحاص «هدفکیدشا فلک

 ماركا كراراتات «كرهلبردنوک هنناي كنوک اله هلکلیڪملا
 كرلن ون یرصان كلم هدنندوع هلغل وا لئات هنناسحاو

 تیاهن «قرهشیلاج ههلاما هنرلفرطو فیوخت ندنتوق

 رصان كلم « هدنکیدتا بہن و طبض یلح وکاله
 ندمالسا لها ندلا نزو ؛شجاق هرصم ندنفوخ

 كراو ىن رم ةبقو ؛شعا اجلا هراراتات «بوقروق
 ۰ ردشم ربخ هدنناب

 ریهاشم (دم رکب وا ) 3 ۳

 ۲ وا ندهد الو ا قاح نیدلا نیز
 ۸۳۸ ءردیسسّوم كاهنزتشرط ندنرالوق هنولخ
 . ردشغا لارا هدنخرات

 .ارعش ربهاشم ناتسدنه | ¿نإ . سس

 ۱۰۵۰ تولوا ی | فاح نیدلا نیز
 هردشماشابهدننامز كهاش نوامهندنس هر ويت كولم

a ندالعو اشم زاک 0  

 ا تروا ۱ فاوخ نیدلا نیز
 هاب ییسبدنک كنلروعت . ردندنسهبرق ( فاوخ )

 ۰ یدنشمرتسوک تباعرو ته رح ۵ دنریح هلن وع د

 ۱ ندنسارعش نارا ۱ ا ۰ ۱ چھ

 . یعابر وش «بولوا aE ندا د
 نوا

 وکمو لاف ملاع نع” ونشم

 وب و كن نیدچ را دم شباط ردنا و

 وج بلرب قعاس تساک وچ اید
 ون هلو ینیب كره یلز مشچ 3

 - وا ندنسا رعش نارا

 6. ونج كارخ بو دعاص نیدلا نیز
 1 قزاددیلک كرهنکسا SAA ردن دنس هبرق ناش

 ردك یعابر وش . ردشنل ون

 دنکدرز 7 خدو خ رس كشا هک ق شع نیا

 دنڪ درس ممد ات تق رکب مم رک

 مکن تیلکح دوخ هردز شیب نيز
 دنک درد تلد نم درد ر هکم سرت



 نیز «

 ع «ماهفالا كلاسم » هنباتک « مالسالا عیارث»

 هلک د ( ینا دهاش ) . ردشمزا حرش رب هل

 ددرد

 E ۱ یر ندلا نز ۶
 ۹۲۸ ه دنس هنافتک سراپ باتکو . ردیفل وم ت تباتک

 . رددوجوم قرءلوا مرم هلبقر

Ikدم نن فیطللا دع ۱  

 .ا ی | یبا ) | فامرک نیدلا نیز
 هدنس هقامتج ةر EE بولوا لدهبشنح 7

 هداعلا قوف كکناروهت . ردشفل و لوفشم هلسیردت
 .یدشلوا رهظم هنتبامر و تمرح :

Eنبسح ن إم س ماما :  

 ET ۳۷ ۱ نیدباعلا نیز ِ
 یمن ٤٩ كن هوس ترعه «بولوا یی درد دلرشع

 ۱۰ «هدالبرک زوسلد ةعقوو ؛شعا دلوت یسهتس

 لنا یوبن تیب لها تاردخم «هدلاح یت دوا هدنشآ
 قوس هماش هدکلر هلع وطقم رس كنب راوکرز ردیو

 تارقح هع كنهبمایع راسو كدي دیز ,قرهنلوا

 ناتمو ید هداعلاقوف .یدشلوا راحود هننرلتتذاو

 زیمآ ریقحو یلهانک ن اینلیوس هنسیدنک .هلفلوا تا
 ندرانو . یدیشمرو رلباوج تکسم هرازوس
 « بولیکج ههرونم ةندم < هرکص ندنقدلت 8

 مو «هد4سیا شفا لوغشم هلئلداس و دشا

 ماما نالوا یون نادناخ ثراو كناعا لها

 نیمهکح ینيظعت و تمرح ید هبلا راشم :

 تقو ره «بونلو هدهشیدنا ندنسیدنک هما ی
 .هبما یذ یس هره ۀنس ۹ ٤ تیاهن .یدراردیازستحازا

 ۔ رام عیه كل هرونم ٌهنندم بو دا لاحرا هدنس

 ( هضر ) نسح ماما ترضح یراوکرز مع هدنناتس

 هنبلا ترس ةانع یسهدلاو .ردشفلوا نفد هد ۲

 یزبقلدرکدزب یربخا هاش نارا نالواشعثود ریسآ

 یدالوا زق زوتطو كکرا زوقط .یدبا ( وناب رهش)
 . یدبا غاص یستلآ هدننافو ندرلککرا بولوا

 بولوا ینلخ هدتماما رقاب دم نالوا کوس كرلنو
 .ردشلوا ماما ىصشب

۳:2 

 هیدن ] یا ع نیر
 ن ی زر

 هدزاررش ( س ناطاس ۰ ات

 ا روس تم ۱ نیدباملا بد

 ییغوا كعاعش هاش « بولوا یسحصچوا كنکوام

 زرابمبما نالوا یسیاب كهروک دم تلودو یئراوو

 كنردب «هدنخرات ۷۸٩ .ردینوروت كد نیدلا

 هسرافروع هد ۰ «بودیا سولح هسرزوا ینافو

 رتسش كرهدا رارف ندنفوخ ,هدکدتا قوس رکسع

 شقا املا هروصنم هاش یسهداز مع نانلو یکاح
 ییکلم ‹«كرەدىا سح نسب دنک هنلایموم «هدهسیا

 صالخ هلسرق ر هجرت بحاص هدعلو ؛ شا طبض

 هدادرتسا یسرافو ؛شعا طبض یناهنصا «بولود

 هلکمشو دربسا هنىلا دار یه بولغم «ن ؟ریشیلاج

 وا ج ؛قرهلراقبج یراز وک هللرصا كڼو

 ندسبح نسیدنک «هدنکب دلکهسزافرارکت كنلروعو

 تدم رب .یدشمردنوک هربلا ءاروام «بوراقبح

 . ردشعا تافو هداروا هرکط

 الع رهاشم )۶ ن)

 که تواوا نداق
 حرش رر هلیناونع 6 قئارا رعل| » هنناتک « قیاقدلا

 « بولوا دعاسم یر هنلاک | «هدهسلا شم زاب

 | نیدیاملا نز

 روپشم .ردشعا ماعا رع ندلا جارس یردارب

 كنەجرت بحاص یخد یاتک « راظنلاو هابشالا »

 ندشرط دحا لغوا هدیراوتف ۰ ردندننافلأت
 . ردشفلوا نودنو عج هلساوذع « هنزلا یواتفلا»

 رخ ها عقاو هدنخرات ٩۷۰ یتافو

 رو نار یدنفا نیدباعلا نیز
 ینطصم ناطاس «بولوا ندالع نک «هیمالسا نوم

 امسا نالوا شفلو مالسالا جش هدننامز ثلاث ناخ
 دن هداز ینیما هرصو ینوروت كنیدنفا مصاع لبع

 بوغوط هدنشراا ۰

 ندکدتا سرادم رود لوصالایلع هلا لیصحم

 هد ۲۲۱۰ رادکسا هدنخرات ۱۲۱۰ .هرکص
 هکم هد ۱۲۲۲ و ؛ شفلوا بص 4هنغلىضاق هنردا

 هد ۲۲۳ تولوا لئان تز ل ایقافتمو
 یرکسعضاف یوطا هد ۲٩ و فارشالا نبق

 «قرهنلوا عیفرت هتحشم دنسم هد ۱۲۳۲۰ و وا

 .ردلغوا كن دنفا دیعس

 ؛ شک هرادا یاوتف روما تدم بد رق هب هنس ۳



 ن ی رز

 هد ۲۲ «قرهنلوا الحا ههسورو لرزع هد ۲۳ و

 هدکغا تماقا هدنغانوق هدرادکسا «هلغفلوا قالطا
 یبماج یناروکالم ,بودیا تافو هد ۱۲۳۹ ؛نکیا
 نفد هدننا یدقص هداز یلج یدج هدنسشزاق

 هک بولوا یسه رم ندمولع .ردشفلوا

 .یدا تاذر باوح رضاحو زادرپ

 ا و 5
E o be 

 تقو یلیخرب .ردیلزاریش «بولوا ندنسارعش نارا
 هدونثم هدایز لا .یدشفلو باک نیمی قوتسم

 یسهسمخ ی با ادباقت هنسهسخ كنماظن «بولوا یتراهم

 هاکو ) یدیون ) هاک هدنرامشا .ردراو یناود چواو

 هردشعا تافو هد ۸ .روندیا سلخ ( یدبع)

 نه را دبع نیدلا جات تنبر
 ندناندحم ریهاشم ( یقشمدلا ۱ برعلا نید

 . ردهروپشم هلکغد ( یارولا تن ) «بولوا
 زالت هدعن «بولآ تزاجا ندننیندحم ربهاشم یرصع

 « بوغوط هدنرلرات ۰۲۸ .ردشاوا لوغشم هلسب

 .ردشعا تافو هد ٤

 كا لزمدنفا ( ملص ) تاساک رف
 | بید هدتاور ر «بولوا یسهعرک كوس

 ندعساق ترضح هدتناور ر کیو ندرادالوا رک |

 نلقثلا دبس ترضح هاش دل ردشعا دلوت هرم

 ىركلاةدخ ترضح یسهدلاو . رب دنا هدنشابزوتوا

 كتلاه یسهربیشمه كناملاراشم « بولوا ( اهضر)
 هو : شلروم جور هعس راا / صاعلا وا یلغوا

 هاد یزق رب هدنما هماما هللا لغوا ر هدزیسا

 ,بودا لاح را هدننایح كن رلب دنک ی لغوا «یدیشلک
 لع ترضح ًارخٌومو ؛شلوا رمعم نامز لبخ یزق
 ركض ند داش كملاراشم كرو ۰( هضر)

 . ردشمالاق یترذ . یدبشمراو هلفو ن هریغم

 تباده زونه هنحوز «بولک همالسا شز ترضح

 .ود هقرفت هدنراهرا عبطلاب < نکیا شمالوا بیصت

 ید صاملاوا هرکص ندقلب رآ كلهنس کیا .بوش
 هداعا هنحوز بذ زت رضح هلح اکسن دد هک کد مالسا

 لاغرا هدنلانن 2 كنه ونت رهو ؛شلزا

٦ 
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 .ن ی زر

 دوا ردکمو نوزح هل هدایز هنس هب دا توسغ

 . ردشعا تافو هرکص ندنربدنک یجوز کو

 (*دشالا شعج تن ۳ )۱ فرز
 هلا لوسر ترضح "هرهطم جاوزا 9

 یسهررشم كشڪج ن هللادبع «بولوا ند( ملص )

 . رديزق كيلطلادبع 2 هیما رک لوسر *همعو
 «بولوا ندنارحاهمو ت تا ایت نلک همالسا لوا کا

 یسل دازآ مد ( مات ) ترش ترضح ادا

 ۔ یومو ؛شلروس جیوزت ههثراح نب دز یغااغواو
 9. <2 لدنندا مش EL ہقو كہلا

 یوبنترضح “هرهطم جاوزا یسهنس یحچوا كن هومن

 روس قدصتو ريخ .یدا شلوا لخاد هنسهرص

 كرک بولوا نوتاخ رب هرهام هنیرتشیا لا قوچو
 | ارقا یثیشره نک هنيلا دلرکو یراشیا یکیدلشیا
 .ن رم ترضح قح .یدررو هارتفو هنتاقلعتو

 ییدرو ه هرهطم جاوزا راس «( هضر) باطخا

 یدنک درو مهرد كم کا نوا هدهتسیدنک یک

 یربکلا ةحدخ ترضح .یدردبا راغفا هاکنو بنز |

 3 ها هلون اهد ر .بودنا قدصت یفلیموت لاحرد

 ؛شعا متو اعد ندقح بانج یتسمهعشتب هنذخا

 ىج ۲۰ كنهون ترج هنس یستربا هقیقلا فو

 درکبص ندناشیذی.ترضح .ردشعا لاحرا هدنلاس
 ترضح ندبا تافو لوا كا ندنژ هرهطم جاوزا

 جوزت ندنبناج ( ملص ) هللا لوسر ترضح .ردبنز
  یملوا یفللغوا لربمغس كنسهجوق كلبا ,هدق دنلوا

 | «بولوالصاح لاقو لبق ییخ هدننب نیقفانم «هلیببس

 هلیس هعرک تب « مکل اجر نم دحا ابا دم ناکام »

 رکید
 ETS یورو نت ار

 ترضح . اب شفا ازت هس رق تانا

 ترضح «هدننی هرهطم جاوزا یکهرکص ند (اهضر)

 تمرحهداز كا «هدلاح ینیدلوا ینتتسم اهضر هشیاع

 هردشز ترضح نالوا لئان هیون ترضح تبحو

 ا دوب ترفح باج «بواوا هر
 .یدیشلروم بیس تر

 ۲۱ ) یمسا ادا
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  -رقلا دسالا دبع نب هلس یا تش )
 ۱ ۳ ترضح "و رهطم جاوزا ( هش

 1 ترضحو یزبو كن رلت رضح هس ما ند (ملص) تاّساک

 ۱ یسهدلاو ۰ ردب و کوا گزمدتفا ( ماص ) هللا ین

 | فز
 ۰ ت



۵ 
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 ن هللادبع .یدنشم وط هداروا هجرت هبحاص بودیا "

 ۳ یدشلک هند لیغوا يا « بوراو هب هعمز

 . ردلوقنم هغ رش ثداحا یلبخر نن

 ۔زا ( هبلالملا ترالا نب 0 ۰

 «بولوا ندیوبن ترضح *هرهطم جاو ] . <« ۲
 هلیبقا ( نیک اسلا ما) هليببس قدصتو ماعنا تشک

 E SE ن هلادبع ادشا . ردهبقلم

 « هشرزوآ قدامم هدنس هعقاو دحا كيو « بولوا

 . یدیشلروس جوزت هرکص ندهصذح ندیوبن بناج
 چو او یا زکلا هدنهانبتلاسر ترضح دز

 ۰ ردشعا تافو بواشاب

 - ]0۳ و
 ینجوچ كوم تابفر) ارعا دم ر

 « بولوا یسهدیفح ك ص دنفا ( ) نيلقلا ديس و :

 زبق ر هلاصو هلقاع هلتاغ . ردشعشبت هندجما دج

 هللادبع یسهداز رداربندنفرط یراوکرزب ردب «بولوا
 «سابع رک نوع یلعو ؛ شاروم حلق هرفمح ن

 .ردشمربتک هنانند قج وچ ترد هلرلعسا موئلکماو دم

 «بونل ود هدنتسعم كنمرکا ردار هدالب رکز وسل دةعقو

 دز ,كرهلروتک هماش هدننایم تب لها یایابس

 اوت هک رلیاوح ییدرو هب هوما ءاسّور راسو هدملب

 .ردنا تلالد هنلاک كدتناتمو لتع «ردروکذم هدر

 . ردشلوا هاکترابز یسهبرآ هدرصم

۰ 

 ا هتف سا ترص ۰

 2 9 1 ی ۱ بر

 . ردراو بشز چاقرب اهد یتا هحور ندنام ام

 هتف یرهربشمه هک( هراس الا دمسا تل ثز)
 دزفا ( ملص ) هللا لوسر ترضح رار هلا یرخاو

 رد نالوا ندهباګ .بونلو هدنتاصو تح كرم

 ترضح ینرط دنک هدننافو ( دعسا ناماوا) یرا

 هک ( هبراصت الاثیز) س . یدشعا تمصو «ملاراشم

 هدنلاح دقفت ,بولوا یسهحوز تكنراصنا دوعسم وا
 س . ردرودص ببسو یسهوار كف رش تب دحرب

 بار هرم تیدس هدر(
 سایش نب سيق نب تباث تنب بنیز) = . ردیس
 هزمدنفا ( ملص ) هللا ین ترضح هک (هبراصنالا
 ن رجاهم تن بنز )"س هردندناوسن ندا تعيب

EV. ن یز 

 ترضحو ست هتداعس نامز هک( ج لا راح

 هبا دبع یکی. ردا تباور ند ( هضر) رکاب
 كلام ن سا ردنا تاور ندتس دنک راک ن

 یسلوا ینیع ك ( راج نب طیب تنب بنز ) یسهجوز
 رقلا دلاخ ن ترا تاب شز ) بس و ردظ وجم

 قدا ترڪ هشبح یراهدلاوو رد هک ( هبیمتلا هش

 یرلهریشمھ هجرت *هبحاص وا ندا یامدق

 . رلتدوعو ؛شمغوط هداروا ربارب هللا همطافو هشیاع
 هشیاع یسهربشم هلیسیدنک ندوصرب یرلکدجا هدن
 «بودباتافو هدلو هطاار یسهدلاوو یسوم یرداربو
 لصاو هیربمفس ترضح دزن همطاف زکلای ندنراجا
 هک ( هراصنالا ناسا تن بنز ) س . یدشلوا
 س . ردندناوست ندا تعس هرس دنفا ناشید ین

 هك( هیدسالا هیشرقلا ريهز نب دی تنب بنز )
 س ,ردنسهدلاو كماشه ن هلادیع ند هام

 ( ملص ) تاشاکرخف ترضح هک ( هلظنح تف شز)

 یلغوا كن هثراحن دز یغللغواو یسلدازآ ردا

 ندنفرط كلون هدمب «بولوا یسهحوز كن ( هماسا )

 جور ماقلا ن هللا دبع لب مت هلن وا قلطت

 ثا دحرا هک ( بابخ تش شو ) س . ىدا شما

 هک ( سانخ تش سر ر س . ردسهوار كفرش

 ندو ترضح بناج «بولوا ندنسایاس نزاوه

 هدعل و شوو ه( هضر ) نافع ن نامع ترضح

 یسەداز م هدنسهداعا هنموق كنهروک ذم یایابس

 تنی بنز ) س . یدیا شفلوا در هنجوز نالوا
 تل زمدنفا ( ملص ) هللا لوسر ترضح هک ( مفار یا

 (اهضر) طاب ترضع هدنراقآ هتسخ منم یی رالاح را

 ثروت « ردکدالوا رلنو » « بولک هلیلغوا یکیا كن
 هل ناف نسح اما » نالوا رداص ااو هنسعد « تبا
 «یدوحو یتءارح هل ناف نیسح اماو یددوسو یه

 یبا تنب بنیز) س ۰ ردیسهوار كنغرش ثیدح
 ن هورع هک( هومالا ةيشرقلا برح نب نایفس

 ةيراصت الا لهستنب بنز ) هردیز دلاب كرم دنفا

 (هبراصت الا فص تنش ) a ردن دناوست ندا

 ( ماوعلا تنب بنیز ) س . ردندرلن دیا تعس هدول هک



 ن ی زر

 ةعقو لجو یسهرشمه ك ( هضر) سز ترضح هک

 .ردیسهدلاو كیکح ن ها دبعنانلوا لتق هدنس هلّوم
 یس هسنصم رب هدنقح یلغوا هلردارب «بولوا هیعاش

 بلطلا نب همرخم نب یسبق تنب بنز ) = . ردراو
 كن رد ادیمسوما هک ( كلامتف بنز )-.(هیشرقلا

 ۾ و دیس هبو از" گام رش ,تیدخ را «بولوا یب ها
 هک (هبردبعلا ةيشرقلا ريم نب بعصم تنب بنیز ) سس
 بنز ( س , ردشلوا دیهش هدنسهعقو دحا یردب

 قورافرم ترضح هك( هب“ ا ةيشرقلا نومطم تنب

 نهرلا دعو رمع نب هللا دبعو یتهجوز ك (هضر )
 هدهم رکمۀکم هدتاورر «بولوا یسهدلاو كن هصنحو
 هداروا هلن یه هه دم هدس اور رب رکیدو «تافو

 | یا دوخاب هب واعم تش تو ) س . ردشما لاحرا

 یسهحوز كدوعسم ن هللا دبع هک ( هيفقثلا ه واعم

 بنز ) = . ردیسهوار كفرش ثیدحرب «بولوا
 هک ( هیسجالا دوخاب هبراصتالا راج نب طیب تب

 كن رش ثادح ر «بولوا یسهحوز كکاام نب سنا

 ۰ ردسهوار

 هلمسا و یخد ندنادحم هاشم ۰
 - رد نوناغ چاق رب ین آ هحورب ۱ تو

 دجان دم بش سدنهم هک ( دجا تنش بنیز د# ما )

 هدشدح . ردیلسدق « بولوا یسهدلاو كصاصتلا

 تماقا رازب هلنلغوا ماد < بولوا یسهدیرف كس رصع

 نس زدن هدهکمو رصم ماش «سدق كرهدا رفسو

 تافو هد ۷۲۲ «بوغوط هدنحرات ۰۰ . ردشعا

 هدو هک( ندلا لاک دجا تن بنز )س . ردشعا
 .دتسا عامسا ندننین دحم ربهاشم ی رصع «بولوا یلسدق

 ث داحا توا واتس ردو هدافا ین رمع هزکبص فک

 یتراهمهداملاقوف هدر رقت دانسالا هجو ىلع ییهفرش

 باتک « رصعلا نابعا ىف رصنلا ناونع» . ىدا راو

 ندنوتاخ و یوفص ندا حالص یحاص كنرادتهف

 .رودنا ناب هدروک ذم باتک یتفیدلوا شلآ تزاجا
 دم ن ھارا یحاص « نآ رتلا باعا » ندالع نامعا

 . ردندنس هبلط *هلج كنهجرت هبحاص یخد یبیقلا

 ست .ردشعا تافو هدنشاب 4 هدنخرات ۷۰

 .وهشم هلک د ماشلا ةدنسم هك( لیعامسا تن ثز )

 یخد و ,بولوا یسهنش ك ( نیدلا مجتزی زعلاةما ) هر
 ,هدنخرات ۷۵۰ و ؛شمریک ینرمع هلدح سپردن

EER ن یر 

 ردشغ | تافو «هدلاح یغیدلوا زواصم ییشاب ناسقط

 نیدلا يح مغان وا هک ( یدعشلا تن بنز ) بس

 تانطوش ماما « بولوا ىزق كنرهزالا یدعسلا

 دت e هدنخرات N1۷ .ردندنخاشا

 ۱ یلماش لصا نع هک ( هیدرعسالا نايس تنب بنیز])
 ۔قوف هدشدح دانساو ؛شقنا تماقا هدرصم بولوا

 . هتناونع (هبقشمد ؟هدننبم ) .بورتسوک تراهم هداعلا

 ۰ یداتسا یدفص نیدلا حالص .ردشقیا قاقعتسابسک
  ندنادرک اش ٌهلج كنهجرت هبحاص كن ( یهذ)
 ءا ناسقط هدنخحرات ۷۰ ۵ . رود | ناس نی دلوا

 ۱ (یرعشلا تن بی زد ولا ما) بس نهم[ تاو هادنش

 « بولوا یسهبحاص لوط دی یخد هدمولع سام 5

 ۰ «ذخا ندنیئدحم و الع نابغا اس و ندب رشحمز هتلاراج
  هدنخشرات ۵۲ 6 ,ردشقنا لاذتشا هلسیردت هدرواسینو
 ۱ هداروا هن هد ۰ « بوغوط هدهروک ذم هدلب

 هک (یهونشلا تنی بنیز ربا ما) .ردشقیا تافو

 ۰ تافو هد ۸۷۹ «بولوا ندنخاسشا كنيطويس ماما

 | هك( هیکلا یبوشلا تنب هبیبح ما) بس . ردشقیا
 ات ۷۹۹ « بولوا ندنخایشا كنیطوبس ماما هدو

 بز ) . - . ردشقنا لوت هدهمرکم ۀکم هدنحشر
 ثدح و هبیدفص ندلا حالص هک( نجرا دبع تش

 تافو هد ۷۱۹ و ؛شمر و تزاحا هيلا ن هللا دبع

 هک (یدنک نا ورم تنب بنز ) س .ردشمتا
 . یسهجوز كنيقرق نیدلارصان یظفاحم یسهعاق كبلعب

 "هدیرف هدشیدحو هقفو قوج یلاربمو تاریخ «بولوا
 هناوذ قودج رب ندالع ربهاشم « ردنوتاخ رب رصع

 بنز )س .ردششاتافو هد ٩۹٣و ؛شمرو تزاحا

 هک (مالسلادبع نب زیزملادبع نیدلازعخیش نب يح تنب
 سیردټ هبالع ریهاشم قوجرب یکیدفص نیدلا حالص
 . ردشقءا تافو هد ۷۲۳۲۵ و ؛شقیا تدح

 بسک هدتنابط هدمالسا رود لئاوا و

 « بولوا نوتاخ رب ندرلن دا ترهش ۱
 هدهیبط لامعا . یدبا بوسنم هنس هلسق دوا نب

 یرلهراب هلبراقل هتسخ زوک صوص ا یلعو هدناوادمو
 روهشم تب وش .یدا راو ىسەمات تراهم هدەمتا یا

 :ردشفلیوس هدنقح تاون

 رزا مو نوسنلا بیر یرتا

 ابنیز یأتلا ىلع دوا ینب بیبط



 ید

"۶ 

+ 

 | ناملس تف ب بز 3

۱ 

 نی رز

 هللا دبع ن لعن) ۲

 نادناخ ( سابع 5

 - وا نوتاح رب E بوسنم هب هيس اه ءافلخ

 یرذ . ردیسهداز مع كلو ةملخ روصتم بول

 . ردفورعم هلیسا ( نویبنز)
 امر هوما تلود

 نیت ی
 رام تب

۴ 
 AES یسهریشم# كل عاش مان ( یرتف

 «هساح»و یفیدلوا ا روس و هلا یوم یردار

 وش ERIE دوخ E 3 تو هد

 یررواح قيقعلا نطب نم لثالا یرا

 هللاوغ دز تلاع دقو وقم

 لئاضتم الا فیسلا دق دق" جف

 حا هلد اب و هن ایل لمفر ال و

EE EE ۳كا كن اش  

 وا 8 ندنرلهروهشم
 باكا .ردشع | تأعن و ناخ دک دا ا

 لهبشامآ یرابمسو ل یاس رکات
 ردع هلا (یرهم) ه عاش .ردرلشعا نام قف دلوا ۱

 وش .ردشا نایرج تاباطم ضعب هدنرانی بولوا
 2 ردن دنس هدي دنا راعشا هلج تاب

 یک نز هايد تیز ېلیم وق بنیز
 تدا روز كا لوا لدهداس را و هنادي

 هاش 8 ن5ا شل دنا |
 ۰ 7 | بز

 تی کا اور « بول و

 بک ارلا اپا اب

 نخ كا جک
 مهنمغت دعحو نم سالا اعام

 اودجو یذلا قوف مه, یدج و و الا

 هنیطم یداعغلا

 دحا یذلا ضعب

 ن ی رز ۳:2۹

 ةق س و یر 3 ها ریکلاع بز كن روا ندنس هروع

Eاع  

 ۳ ا ناهع ۵ | ۰ رودنا

 ید کا بور دتا ات فد رش عماجرب صم

 هدن را ۱۱۲۲ .ردنوفدم هدننګ كف رش دبعمو

 قالوا دل وکع د ا راج د ودع اغاز

 تن ای لدحر لصف دد رد ام سڏ وه

 تسبام شوپ ربق تجر را زا ها

 ندنسارعش ۷ ین اف یری نرق یج وا ۱ و

 هدنخ رات ۵ ۰

 ۰ ردا تاأفو هدنشاب م ۹ نکا رشد ےک

 رد وا تد وش . ردتافو جرات ( قنز توف )

 كاج هة ناشد رپ را.تسدو هدو] آ نماد

 *ینو هشس یدلک 1

 ندنلاحر یرود كاج ےاہناطاس زواب ۱ 5

 . ردصاخم كناشاپ لنز قدارجش و ز ید

 فا وسر

 كن هلال ىغايآ ندلا بويع ود هدلک رود

 كنهلال یغارچ رابراپ راشی هدن_شاک مرن

 «نونز» | .ردفورعم یالما تالا ۱ نوید

 ] ۰ هنل وا تعحاصم وا

eی ِ 3 ( 1 یلح یز دن ءلا هداز تی  ( 
 ىن ا یر نر یحن وا ! ۱ ی ۰ ۷

 تلناشاب 0 مظعا 79 یسایاب «بولوا

 ینطصم هلال ۰ یدا ی رس تاک

 ۔ نج كنمسا یانو ےکح مان نونز

 ۰ ندنفرط اب
 «قرهنل وا سا هد شف شا دوج نده یو رص هل رسه ى ا 5 ر ےک

 رد هد <. ید ارعا e بخ كالع : 3 ما ر ی 1 ۰ 5 : یرحا بالا و ه دوو

 داو رش كن CEE :  ها ها نرم تا HD 8 ی تاپ تاو
 ا تار و و 2 ډا 4۶ ا ل ۴ گوش شا ا نانا

 ا 1
 IDS و وس رام ماط روك 6۵ مس

 ملطم وش ی یدا منا 2 یک لک 5 و ب رشم شاب واش دلح ر کو تسخ زود هل تو رک
 زدن دنش هدنصف رز یی دل وس هادنقح اعانامعهلاراعم 1 5 99 ربع نوربب ا *|دع تب |

a E ۱ 2 ۰ ۰ ۸ E 2 : 

 یناروتو ناربا يمز دعب نم ك.سهدیا نیراموا كولم یلهد « بولوا ! ۳ 15 یا ور شد نس هرجا 9 عج 9 و ؟تامتا تو

/ 

۱ 
 ا ا ا فو

۱ 



 (2۱ فلالا لصف -- هیسرافاا ءازلا باب)

 (هتنراش) تنهسنارف ( 120۵6 )

 غاص كشر هتنراش و هدنتلاا

 هدنق رش هرتمولک ۱۱ 4( قانوق ) قرهلوا هدنرانک
 « یسلاها ۰

 قارار

 « بولوا ه.صق رب ی زکص هبحات

 یوو ته ر نلت رمد هدنرزوا دا كرم :

 قراح دره یرد «تاناوبح .قانوق «بارشو

 . رد راو

(Jaques ) 1۳هعاح دوخاب  ( (Jayme 
 وندن راد کی نوفا را ا ۱ یار

 رد راد کا هلع-ا|

 هدهنلنشوم هدنسب دالبم جرات YR یدحر

 نقلنا توک هن نو 23۱۷۷۲۳ ۶
 لب دشن: ی دازهدنا ابر یی هدا ا
 تافو هد ۱۲۷ ۰ یدیشعا طبض ینراهطآ رابلا

 ۱ ورد یحچوا یرب هک ,ردشقار لغوا کیا بو دا
 | .روام هما قاژ ی یرکیدو هدن وغارا هلسع-]

 ردشمر وس تام رک هد ۶

 یجنرب و یلغوا كنوردب ی
 یسیلاو هاڪ هدننابح كتير د .بولوایوروت كواژ

 ج وا ییعکیا 3۹

 ڪج وا یردار كو « بودنا تافو یرد «نکیا

 1 مدنا هی نوغارا سن ول 1

 یافو ابری اپ یردار SSN ۵ ۵ شلوا یر

 ین هل « بودا دوعق هم نوغارات هن رزوا

 ۱ شمار هشردرف یردارب كحوک
 . هلکعا جوزت یزق كاراش ییئکیا ندشنادناخ
 هردش۶ء |تافو هد ۱۳۲۷ و ؛ شمرو اکو ینهیلعس

 ی یدا

۸ 

۵ 
 ® ا ءاعسا نالو ست هدا و هدبو الشاب هلف رح G دوخا J هدهینحا طوطخ حس هیش ]

 1 : [۰ رد راو یرلظ فاتح هدندنع هفلتخم ما كرلفرحو 3 رس اوا هدنرلف رح ( 21 ) و (ی)و

 شم وط هدهلمت وم مد YEN بولوا

 ۱ اوود تیاف )و 1 لا کلجب هب هکن اس لود یس هج»۶ ۱
 هلا هسنارف «دوحما هعفادم ی هلبتوم یشراق 13 ۱

 ی هوم hs ندنفرط وو یج درد |

 «هدننافو ۱

 ِ رادمکحچوا هلمسا و ید هدنسهطا هقروام س

 ۰ ردشمروس ته وکح

 ۲ دو كواژ یجرب یرادمکح نوغارآ

O 

 یسجرب

 . یفللارق هقروام هنسیدنک یردب . ردشغا تافو

 - ریو ینکاکیهرد .هیلبتوم و یعراهطآ رایلاب هلیاونع
 یردار كوس نداق كرد . ید.ثم

 روج و یی را هناکلام و ید یورد یحچ وا

 سن ول | یح+ وا نالوا یالخا و هلکز و ۰: كرەدىا

 ۰ ردشم و هده را اعاد هلبا قاژ یعکیاو ۱

 هد۱۳ ۲ 4 بولوا ینوروت كنیحت رب ییعکیا 7

 E نوغارآ یر 1 زج رابلاب «هدهسیاشعا قافنا

 هد ۱۳۸۹ و ؛شلوا روب هذعاص هییلف موق

 . تافو Es نکر دنک م دادرتسا یهروک ذم رازح

 ۱ .ردشع |

 . كنبردب .بولوا یلغوا كنعکیا ییعچوا
 ۱ ۴ «هدهسا شعتود ربسآ هلففل ون هدنرار

 هلا هاز یحنر یسهعلارق یوات ۳ ه دعب

 هدادرتسا یتوروم كالم و شما جاودزا نگو

 شم اج

 .هدتلوا توف و

 ۵: ۱ ۰ )۵ «بوعم هوا ردتقم «هد4- دما

 ( 1۵04 ت۵در James ) سماح دوخاب | 2

 شب ریز هحور هلعسا وب هدهبح وقسا یاد

 ۰ ردشمر وس ۷ کرادی



 40ا 3 قار 9

 قاز رد دک هاو( ترا ویتسا هرام ) هرومشم | هد۱۳ ۹۱ «بولوا یلغوا كتر ور یحعچوایسجنرب

 «هدکد تا تافو یرد «هد ۱٤۰١٩١ و ؛شنوط

 یابلآ یسهممع هل قا ,هلذغل و سوغ هدهرتاکن)

 »9۲ تایم بول وا هرادا ندنف رط ىسەقود

 ؛ شلآ هنفرصت تح یتوروسم كلم یقرلتروق

 یعاشو ماع . ردشغا تافو هاضق هدا و

 بورتو مظن هم وطنم جاقرب هدنادنز ,بولوا تاذرب

 | هد ۰ .بولوا یغوا كر ییعکیا -

 ۱ وا ۲ تاواو) یص هدننافو كترد و ؛ شن واح

 "هراداو ؛شفلوا تیاصویارجاذدنفرط نوتسهنیویل
 ۱ کداز فلت هل را كرد هدف هنبلا یرومآ

 سالف ودیحو ؛شعرو هن و كرلمدا قوچر ند

 وب . یدیا شمریدلوا هللا یدنک یترب ندنرتنوق "
 یشیاسا «هدهسیا شلوا بجوم ییئونع مدع یناکرح

۱ 

 | الاپ كم وطرب ینیدلوا دكا هر هدنسهرصام
 ۰ | كاله هل بسم

 ند۱ 41۰ «بولوا لغوا كديعکیا یسیعچواس
 . ردشمروس تموکح ك دەن رات ۱:۸۸

aE:هدا ٤۸۸ بولوا لغوا كن عو ایی درد » 

 رو ؛شمتیچ هت « هدلاح ینیدلوا هدنشاب ۲

 یګ دب لارق یکتا 1 E ندقدردصاب یداسو ۰

 هرازماکناو ؛شعا ه را یثراق هب یرنه ی رسوا

 شت ا قافتا هللا ییول یعکیا نوا یلارق هسنارف یشراق
 دتا یثراق ه یرنه ۳ هد ۱ ۰ ۳ «هدهسا

eهدهب را  Eید لار هک .ردشع |  

 بحوم یقتارو قح 1 هک ا نی

 هدا ۵۱۳ «بولأوا یلغوا كنج درد یسک بس

 چوا نوا .یدا هدنشاب ر هدننافو كرد عقاو

 نر اب «بولآ هنیلا قمهودح *ورادا نکا هد تلا

E دقع هللا ا وسنارف یجترب یلارق هسنارف یشراق هتن 

 ی( هتنلام) یزق دوس راد سک> و و « قافلا

 . .هقود هزنک قاژ هدنناف و كن هندل دام ۰ یدیشع | ج1

 ندنو « بودیا جوزت ی ( هرام) یزبق كدولق ىس

 هب رام املا یوم بو دیا تاو و هدنخرات ۱ ۵ ۲

 ۰ ردشلوا موك هراو وا وا

 Jacques, James) ( شسماخ دوخا |

 لارق کا ید مد شا هلعسا 9 ی

 ةر

 - وتسا ه رام نانلوا ناب هدهفلا *هدام یسجر

 یحشب ندنرالارق هبجوقساو یلغوا كنيلن رادو كرا

 ادتاو ٤ در وط هد ۱١٣٣١٣ «بولوا یورو كواژ

 - روس تموکح هدهجوقسا هلیمسا قاژ یعتل ۲

 كور یدا ا نالعا یغللارق هد ۷

 كرته ید یلارق هرتلکنا هشرکرام یسهدلاو

 وا یارو ی ید هے ہک ا وا یزق

 هرتلکن اهن رزوا یافو تب هتنازبلا هد ۳ «ندنغ ۱

 «یلارق هاتر كوس » و اف E هی | ( غروبسقور]) هد ۱۰ بولوا ردتقم ه هظفاحم
ِ 

 اعطقو لک یی هيچ وقسا هلا | «بول | یناونع

  دنل و ه دنملع تاب كراكىلوتف .ردشعشلاح هدنحو ۱

 یتقافا هلا وتنلراب و یعاد یتوادع كرلنو « ندنفب

 لخدمید هثشياو « هنرزوا كنو و ؛ردشلوا یداب

 .هلحارخاو درط ندهرتلکز ا یرلتوزح ن نالوا نظ

 طاق سا ینذوفن یهدنرزوا یرللارق هرتاکنا كنایاپ

 وفل ینقوقح كما هرب ندننیع تقادص یس هعس و

 هد۱ ۰۲ ۵ بولوا را رور لص . یددعا

 هردشمروس ته هک اتاو و

 راو لیبم هب هي د دن اّقع هدایز كا « بولوا ء ع

 .ردشمزا یخد باتک جاقرب هدناب وتو ؛یدبا

 یجنر و غوا یعنکیا كاراش یجنرب ییعکیا
¢ 

 ادتاو شوط د05 ۳ تولوا ینوروت كقاژ

 یاتنا تولوا فورعم هلسناونع ) یسهقود هقرو )

 هدکتلف LD یسهرادا ك (لومورق و هدنرتف

 هدنسهدافا كنهقاس تموکحو ؛شماشاب هدهسنارفو

 تدوعع «هرتاکا ربارب هلبا لراش يعکیا یردارب

 قدموا باطقنا هال رق بودا

 لوق بهدم كيلوتف هدنسانئا یماقا هد هتاف

 كالود هدندوعق هت ردق هن ره «هلغل وا نکا

 هنفج هما و یثراق هغلن اتو رب نالوا AE ق

 هلکع | مازتلا یراکلوتق . هدهسیا شما نک



 ناز

 لصاح یوم ؟یدونشخانر هدنقح «یقرهنلوا ماا

 یغلقشب راق ندا روهظ ادا ردق ه رهو ؛ شلوا

 نک قدا سا فالو یا یا یوم
 هد ۱٣۸۸ «هده سيا شما

 هسنارف «بولوا بولغم ًارحو ار ندنفرط یسنرب

 یهرتلکنا ء«رار هلبتنواعم كنيول یجتدرد نوا یلارق

 شاپ اهم

 .ردشعا تافو هد ۱ :بوارکب ة5( او

 تئارو قح هنتخم هرتلکنا ( ترا وتا قاژ ) یلغوا

 قالارق و اهدرب هنادناخون ,هدهسیا شغل و هدنساعدا
 ۰ ردشمالوا تلصل 5

 ۱۳ كرلن اتسرخ (5۳ 1360165) - تنس

 « رفصا» یرکیدو « رک [» یر هلعاو ۱ تار

 أ ( ژناروا) ن

۳۱:5۲ 

۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ تنس ) هدشرق سراب ینیرم ةبق و

  ندنوراوح یرب « بولوا یرازبزع یا هل راتفص

 ۱ (بوتعی) یرلعا لصا .ردردار كن وععت رو

 | ۰ هنلوا تعحاص هنن راهدام « بوقم ۶ |[ . رد

) Jaques Bonlomme ) 
 مونو قاز

 ہد اکا انا لا

 ترابع ندنماق دراعفچ هلرلبلبوک یقلقشیراق یسهرادا وس ك( لراش )
 قلقاز یتعب 46 هل باا هنعا كسوف

 ه د هه دم افاتعا ب ا رب ردفورعم هلسعسا 4 تاهاستعا اطلاق

 درهشلر هلناکداز ییلاها رهبصقو رش هل وف

 . ردرلشلک ن دنرلةح

 : جا تفو ےس | (اتحو)ذالوا (يج) نرم (1:8) | ناو
 مدیری نفع ا ا و تعارف ےسا 0

 (CuI هدندنع رلمور «بولوا یطلغ لم

 هدرازیلکنا « ( ناو ) هدروالسا «( یی ) دوخاب
 ۔روو لوراپسا «(یناوج ) هدرلنایلاتا «(نوج)

 . وص ( سناحوا ) هدرلینمرا ۰( ناوج ) هدرابلزیکت
 اج لاس بلغ كنناسل زسنارف .ردعلآ ییرلتر
 حد و

 ا

 رڪ د CO ر قعوح ارام ی از 3 ا 0 4

 ۸ لات EE طا ربا مور هن ب | ۱

 . ردع” كنيشك )ا

 1 . هنل وا تعح سم

 ناز
 دام » ینا 1 1

 | هدنسیدالیم مرا ۷

 | :كیهسنارف هدنامر یراتش

 ۱ هرکص تدم زا مد هسیا شفلرا نالعا 0 ۱

 او وا تبافو ۳

 ناز

 1 ho ناد لارت کی هلعسا و هدهسنارف ( 1620 )
 :كسرد «بولوا یلغوا كنيول یعوا یسجرب

  ردبقلم هلبقل ( موتس و ) هلفحت وط کک ندتناقو

 هراوانو هسنارف رار هلدالو «بوغوط هو

  ه؛ردشلوا قراو تلف یعشب هحمع ,هاک ۶۱ ت

 ۲ دا یفیدلوا شلدا رس

 اا بارق ندنفرط یسهدلاو لغو یخ راندا
 0 )تایم نول فر للارق ناتسراخ
  هلیشاعدا قتلوا ناژ وا هرکبه تدمر . یدیعمشل
 1 نوا وام هدهسناوورب هدهدا شما روهظ یر

 E هداروا و < شفلوا سح هبهعلق ر هد بل وا

 / . ردشقنا

  «بولوا بقلم هلیبقا (یلا نمی نوم) یسیونکیا س
 للل ولاو یرد هد۱۳۰۰ و شم واط هد ۹

 خاد تاعزانم ماط رب ادا . ردشلوا فلخ هبیلف

 < هدافتسالاب ندلاح و رازی | ,بوشاوا هللا

 . تلانا چاقرب «بولك باغ جت قوس ههسنارف

  ههردنول هد ۱۳۵۰ « كرهدبا سا یتاژ و طض

 شتاب

 ۱ ندا تلاکو هلارق هدهسنارف . یدرل شمر وت وک

 سام ) قرەلوا یسهعا
 , نالوا لکذتم هلسناونع Etats) 6606۲۸۲0 هو

 . راج مان ( لسرام نا ا هبضنع سااح
 < شاآ هلا ق دادا مامز" هدسنتحت شاتر ما
  ییلتدیراف « قاقاژ » ندا روهظ هده رصوا و

 . «بولوا منام هتسلوا لئات هنسهیسایس دصاقم كلوب

 زوما هللا یوم لیکو و
 هزلکنا هد ۰ «یدا,شلآ هلان یموکح

  «هش رزوا هیغاحع ناتلوا دفع هدتسمرآ هنما رف هلا

 ۰ بوئلوا 5 REE تا هلنا جن ياد رم سا
Eas ۷ مام 

 تدمر و ؛شعا تدوع هب هسنارف « قرهفار

 تا لا د «هلکا رارف ندهرتلکنا یلغوا «رکص
 هل رامتخا ى

 ا ا

 نهر نس هقود وژن 1 اغوا

  ندیکی « بودنا تدوع ۵هردنول
AT 5۰  

 2 را تافو هد

“| 

 لار
 (Jean San Terre J) بت رسحارا ]

 ۱ هدا I « بولوا یار هّرتسکنا



 نت

 هناکلامر هنسی دنک ن دنفرط یرد و را 1

 بم .یدبا فا بتن هو ہک ا
 ك( نویلودروکر اشیر) لارق یردار نانل و هدنرفس
 كن ردار هد۱ ۱۹۹و قلاکو هدافتسالابندنتب وبیغ

 ؛ شلبا زارحا یغللارق « هنرزوا یتافو
 شمر وج هنهآ EO A بیلف ) لار

 نظ ینیدلوا شلبا هلازا هللا یدک تا نالو

 « قرهبعاط ییغاارقو لود هسنارف . ردشفلوا

 قلارا وا و ؛ شا طبض ینکلام یهدهبیننارف

 درط كنو ندفرطرب « بوشیزو یخد هل ایا
 هب هرتلک زا كنب رکسع رسنارف هدندفرطر و هلینیعلتو

 هفعتو وا هلب یاب « ندن فی دنلوا دید هلب ز وام

 اسنالآ یثراق هتسوکوا بیل: هدب برادا و
 هلتنوق هردنالف, و هللا نوتوا ی درد یروط ارعا
 هده رام ییدتا هد ۱۲۱ ؛ هدهسیا شعا قافتا

 - همش نک هنسر ۰ یدبشع جا هلص ۳ تولفم

 تازامتما ماطر هلناونع « تبطو رشم كوس » هنس

 لغوا > هک | تاو ناز هد ۰۲۷ ردشمر و

 هسلارف و

 . ردشعا سولح یرنه یعچوا

 9 .Jean) ]04ص ) ناوح دوخاب

 و ندنراراد و تا

 :رددلک یک کیا هلم

 هدلا شدلواهدنشاب ۲۱ ۰3۱۳۷۹ یو
 كدەنخ رات ۱۳۹۰ بولوا فاخ هب یرنه یکی

 زیکت رو ینلغوا نتموکح تدضوب ؛ شم روس موقت
 یثراق هاملاراشم تلود هلدصتم قعروتوا هنتخت

 د ردم وک لا هراخ "

 «بولوا ییغوا كس رنه یخچ وا یسعکیا بس

 . ردشغا تافو هد ۱:۵۳ و شم وط هد ۶

 هدنتحش یتاصو كدناتدرف یسهجحع ؛نکیآ قلنآ هر 7

 هل رللارق هراوانو نوغارآ و ؛شغل وا نالعا ینالارق:

 . ردشفل و هدرا ه رام قوحر هلمماللسا لها هطان و.

 تن(هلازبا) ندیا جارخا نوتبسب ندهینایسا یران لس
 ۰ رب دكا

 ) ) ناوج دوخاب | ناز داش Jean. Juan كا < د خا ۰۱ ۵
 ا هلمسا و ندنرالارق نوغارا هده

 : رد ین

 ناز ۱:۳

 فاخ هور دن یج درد یردب هد ۷ یسجر

 ,ردغشا تافو هدنشاب :4 هد۱۳۹۷ .بولوا

 تولوا یارق هراوانو نوغارا یسیصذیا
 ی ( هشنالب ) یزق كلراش .ردیلغوا كدناندرف

Eسولح ا ( هراوان ) هد ۱ ۲ ۵ کا  

 ا وفلآ یردار كوس هد ۸ 1 ندکدتا

 ؛شقیا دوعق دهه نوغارا «هن رزوا ینافو كسن

 یغوا ین حج هراوات «هدکدتسا تافو هشنالب یسهحوزو

 هرا لغوا اباب «ندنفیدلوا شعا كرت هسولراق نود

 سولراقنودو ؛ شلو عوقو هراحمتقویلیخرب هدنس
 .ه ریشه قح را هراوات هدک دتنا تافو

 یراق هنزق یدنک ناژ E . ( هشنالب )

 قاغا هللا یی ول یجنر نوا یلارق هسنارف هد ۲

 هفللارق ( هنر ) یلوژن | ندنرلسنرب هسنارف .یدشعا

 هلیع دراب كتي ول یحر نوا یدوو ؛شفلوا باخع |

 قلارا وا «هدهسیا شلیا قوس رکسع یثراق هناژ

 دناندرف ) للغوا «بودبا تافو ناژ هد ۵۹
 ندسلدنا یمالسالها رار هلا هلبازبا هک « ( كيلوتق
 رد نخ هلتسق ؛ردشمراقبح

 ی

 هل _مسا ک4 ندن رللارق هراوات هدهنایسا ۱ 1

 یغللارف هراوانو هساارف زام و ط راغوط یخ

 ( موتسو ناژ ) ندبا تافو نکیا لفطو نانلوا نالعا
 یرک ذ هلبعا ناژ یجترب ندنرللارق هسنارف ] .رد

E 
 كدهنخرات ۱:۷۹ ند ۰ ینیفکنا تم

 ندنآرللارق نوغارا نالوا رئاح هدقغللارق هراوان

 | ۰هلروم تەحاص هب هفنآ مدام | .ردناژ یعنکیا

 « بولوا بقلم هل بقل ( ت

 هراوا هد ۸ ٤ .ر رهلغوا ك( نلا ) یسرب تربل

 یدملاةلوو یسهرشمه ك( سوق وسنارف ) یلارق

 هروک ذم تکلع هد ۱4۹4 «هلکمتا جوزت ییهنیرتاق
 هد۱ ۱۲ كلوتق داندرف «هدهسیاشمروتوا هنتخ

 ؛شعا قاحلا ه هلبتسق « بولآ ندشلا یهراوا

 .ردشغا تافو هداروا « بولیکح ههسنارف ناژو

 « بولوا یلارق هراوات سا یره یعکیا یغوا

 یګ درد لارق هسنارف ( ترلاد هناژ) یزق كنود

 .ردشلوا یسهدلاو كنبرته

 ربلاد ( یسیعجوا ا



 ر
 ) 1 10۵ ) ناوح دوخاب
 لا هلع او یخد ندنرالارو زېكتروق

 یسیجرب
 .دنخګ رات ۱۳۰۷ .ردیعورشم ريغ دلو كوردي

 «نکیا شلوا كلاس هنابهر قیرط .توعغوط

 .هنرزوا یتافو دلدناتدرف یردا, .هد ۳

 یلارق هلتسفو یر كوردن «كرهک هند زیکرو

 ی ( سکیرتایب ) نالوا یسهجوز كناژ یجمرب

۳:5 

 یجنر « بولوا بقلم هلسقل « لوس »

 | لار و هلن سق ندنسو .یدیششار مور ندا

 . یدشلوابولغم «هدهسیا شعابرح نالعا هست

 رکسع قوس یثراق هنمالسا لها برغم هد ۵

 هدننامز كلو . یدشعا طبض یهبس «بودا

 «هب رانق «هر دام ,بوشی رک رارفس یرح رللزیکترو

 فشک نلحاوس هننکو ین رل هطآ روتا نور ليش

 هردشعا تافو مد ۱۴۳ ناز یج ر .یدرلشع |

 ےک یبعکیا

 مقمح هم هد ۷۱۲ ۶۸۱

 ,بولوا ییغوا كسنوفل [

 و « شم شم وط هد ۱ 0

 یی دنل ههش ندنرا دصقمءوس .ردشع اتافو هد! ٥

 .هفود هسناغار یسهتشبا كنسراقو ى( وزو ) یناق

 هژارفس ی رخ

 یدوغدد د( ا كروب بود تقد 1 هناششک و

 رفا ( هماغ

 .ردشمر دلوا هللا یدنشک لس

 ینو ر هنوط رف (ژاید )و یوغ وقو نیس هداش

 ار کو ادتسا بمول وق فوتس رف هردشمر و ییمات

 عسلا ا هلتفح

 . یادشم هم هدیا رب دهن ین كرظعإ

 فشاک و دک دشا س

 هد ۱ «بوغوط هد ۱۵۰۲ یسعجواب

 تافو هد ۱ ۵ ۵۷ و «شلوا فلخ هلن وناما ی رد

 نالو عوقو و دنا رد ا س ا ۳

 لتیلک ینایغط ر كنغامرا جات هلا هلرازرب

 هنرام و هب هن رګ راسا و وا بس هت وګ

 یهینواج ینویرح زیکتروب هدننامز «بوربو تیما

 كسوم

 «بوشیلاح ید هنسفر كن راعمم .ردرلشعبا تفت

 3و شا احا نسايم داق ) هر وق )

 یسّوم اعم هلال هسناغار ید

 هن اغار ادا + ردنحوط هد ۱۰6 تولوا

 . ردشلوا یناخ «قرهلوا هدنتناصو ۱

 E vd اغ وای کا ۱

 ىرەت كتسهدلاو هد ۱۷۹ ۲.ردشعا تاو ۱

E)ارق هد ۱۸۰۱۷ «بولوا یک و لارو هرز و روا و هو  
 1 : ۱ ب دنما 7 تحاص | فک

 گر هکح ه هل زارب هلفل وا بولغم ندنف رطیرکسع أ ( ینور.دیم ۹9 2 هجر ES سس

 ۳م ۱۸۱ ٩و < ٤ ا یت|ونع یروطاربعا كناروا ۱

9 ۱ 

 هللا وردب نود نالو ترهش هلتموصخ یهدنرانیب
 ۱ . ردشلاق اغوا ییا هدنرلسا لکیم نود |

 نا ژ

 هک رب ندنخرات ۱ ۰۸+ ۳ نادفاسن كبل را
 ۱ هد ۱۱۶۰ «نکیا شمک هننلا كرللوننایسا زیکتروت
 ۱۳ / نامز رک هزبوا) :یسهجوز كس هقود هسناغار

 «بوریدنازق یالقتساهتکلع و ( وتنی ) یتاک كىەقود

 داف یلخاد ماطر هرلشع اط لارف ین هجرت بحاص

 4 شقنا بولغ« یرللوسایسا رک ندق در دصاب

 هل راک نانل و هدنساعدا ینرصت كنالب زار و

 زعم بحاص كەر وک ذم هعساو تكل «بولاح

 .lel « بودا TEARS . یدیا شل اق

 اب كنامزوک هز ول هموقم یسهدلاو ءو

1 
1 

۱ 
3 
1: 

Ê: 

 3 ۱۷۰ بوغوط هد ۱5۸٩ ییعش

  كنغالارق اس :ایساو «شقنا قللارق كدەنخ رات ۱۷۰۰

 ىج درد نوا للارق هسنارف هدنس هلئسم یتارو

 رزسنارف .بودنا قاغا هلبا ارتسوآ یراق هب ین ول

 ۳ هتسدهاع# (تخوتوا )و *شلوا بولت ندنفرط
 12 «تولوا لوم هلتنسهلعاد روما .هرکص

SGمس  

 ی 31 كن برام ید هلا وردب یتخچوا

 ارق زیکترو هلاعالاب ,هنرزوا یتافو كنسهدلاو
 دا تد وع هایو روآ هد ۱۸۲۱ یدهسا

 E o الو یمطورشمو ن

 kı هزار او نا تنش فک ا وغل

Eاریعار زکلاب هنلارق زیکترو ا  

 ey ییا .ید اش

 E در ردا دو یارحا یسکرام (واش) هلا 1

 اس

 -Jean de Luxem ( — لغروبم کول 3

 ید «بولواندن رللارق ناتسه> bourg) لار

  «بوغوطهدنس دالم خیرات۱ ۲۹ ۵ ۰ردیاغوا كن رنه

 r. 0 E دنک ندنتنمبات كنم هفود ( هبن راق ) هد ۸۰



a 

 ناز ۳:۵ 5

 فلخ هنابتسيرق یجنرب یردب هد ۱4۸۱ هدقراهاد | هنفللارقناتسهچ ندنفرط اربک نالوا شمراتروق ین
 ف ٤ اب زیاس ( ندرللما هد ۱۳۲۷ و ؛شفلوا باخت

 سولح هد هنت جوسا هد ۱۹۷ .یدیشعا هعاقم كروطارعا هدایلاتا .د ۱۳۳۱ .یدشقا طش

  طبض ی هندومو هوای «همراپ ,هنومرق «بولوا لیکو
 .ردرلشعا جارخا ندلوهقوتسا یهنیتسیرق یهحوز ۱ ندنفرط ناژ یڪکیا یرکب اباپ تقو واو ؛ شيا
 .ردشمروس توک ك دەن راب ۱۱۲۳ ەدەقراجاد روطاربعا : ىدى وا تک: یا ایل اتنا هنسب دن

 هد ۱۸۰۱ بولوا ندنرللارق هسقاص | ۱ ۱ و E ها ربخ ینو نیل یکتا

 .ردشعا تافو هد۱۸۷۳ و :شغوط | اق .بودیکلاحرد هجرت بحاص .هدهسیا شمریدنایوا
 هد۱۸ ۰  بولوا یلغوا كح کلا (OL) | «هلطبض یخ دی هوار وم «هرکصدقد رب دصاب یناقشور

e PEهرازملک زا هد دا .ی دنا  

 هلق ردرف یردار ینغا هقود ناتسلوه « بولوا

 ۵ ۱ NIE بوللقاآ رانلخ و سا 6 هدهسیا شا

 ضعبو ؛شلوا فلخ هتسوکوا قیردرف یردار
 نالو عوق و هد ۱۸۲۱ .ردشلوا قفوم هتایالرا ( ی-رق ) «بودیک هشدادما كل لاولاو یثراق
 و رهایی ها توام هه هراز وک هدنرمع رخاوا .ردشعا تافو هدنسه رام

 هب هسنارف هدنسه رام ۱۸۷۰ یدهسا شنا مازتلا E a روک» ,هلنلوا یراط یم
 ندزامتیج هتخ .ردشفل و قفتم هلا هیسورب یفراق | 1680 1, 1. ) تربلا -- دوخای س یحنرب

 . یدا لوغشم هلتا داو i ا یجګ درد «بولوا یلارق قا ۳ ل ر

 OU EA هد ۱۵ 6:۹ ۸ را اغوا ی نکیا داریم زا ۱
 LAA ار هحورب هدامور هلعسا و ۱ ۰

 را - ۱ 2 ۱ اد هرب هد A 5 ۵ ما ۳ هد ۰۹

 aE ۱ ۰ تو 1
 ۱ اوا هل ر اعم ERAS حالصو م هظذ ام بولوا ۹

 لا ۰ ۱ ۰ ۱

 ی ۱ ؛ ردشمد ۲

 o ofr ناو یک رب ۱

 oro orr 6 یعنکیا | رادمکح ۳ هلعسا ول د هدح وس ا ام

 ۰۷۳ ۰ ۱ یک تب و ملا کا كار

 ۹۸ 1۸ ۲ شد ك(كىرا) یگواو للغوا ك رکو سا 0 متکی جو

 i ۳۵ یل 1 ۱۲۲۲ دن سیدالیم مرا ۱۲۱ «بولوا یناخ
 EEE ا 5 Na ك ۳ Nm رم اف ۷۰۷ ۲۷۰ ۵ ۰ یک طب
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 ۹۹5 5۸۰ E . ردشعا تافو هد ۱۰۹۲ و شو هد ۷
 ۹4۷ س 1 22 ۰

 e ی اق وا رکید هير ك( كرا ) یجدرد نوا یردار هد ۸
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 نا

 قفوم هنسهرومام روما ؛بولب ردنوک هندزت كس وت

 نا «یقرهلعوق هنادنز هدند وع «نوع* هم هوا

 و رم ه نعا ه دی ددع رلکبل وتق 6 هک ا تافو

 ِ روذلوا ارحا یسطرو هدن ۸ كسام 6 در هل

 هنرلسم عازغ نک همرالق ندهیلعس یسیعتوا

۳:51 

 1 امد قرهبالکآ ییکج هیقنا ترا قسیدنک |

 هلغفل وا طاقسا ندقلایاپ .بولتوط ,قج او ؛شچاق ۱
 1 ملا سوب هنس چوا «قرهشلوا سح ار

۱ 
| 

| 

 | طاقسا ندنفرط یسهفود هناتسوطو «شمروط یشراق

 e ردشعا تافو هدنادنز « قرهنلوا سحو

 لغو هللا راز لآرق الاب ییفکیا نوا
 هزوتوا یلارق اتامرح < كرەدىا هشردنا ندنرمل ادا

 یروطارتعا اسنالآو یلارق ایلاتبا اکو و ؛ شڅ الا
 هلت ریل ادآ هدنماع تر ول هدع) دهسا شمر و یناونع

 تک فوت كد روطاربعا ناتنک خا قاغا

 رک هرو «لزع هلمتف رعم ییاحور سلع رب یتس

 یلتشه د كب هلن د وع هامور ناز .یدشعا بصن نوع

  دنل وا نظ کا 11 چواو ؛ شمشيقلاق هتاماقتنا

 ۰ ردشعا تاقو "ال وتقم هر وک هن

 هللا یدراه بیلف یلارق هسنارف یسیجزوقط نوا
 ١ هلا حس ی ه را ADET وا لارف هلت ق

 شعلا قیوشت هنسهبرام بیلص لها رب یرلنوب
 ب4 ؛ شمامهلوا ذعفات یزوس هدهسیا

 ,بولاق هدنتل | ضاقنا هدقانوترب نالقس هد ( هرتیو )
 بو ل درلت سارق
 .یدنا راو یسهرم

 رای ندیا تماقا هد(نوینیوآ) یسیکیا یمرکی
 انالآ كنيولو « مازتلا یبهسنارف «بولوا یبیعکنا
 | یلارق ناتسهحو ؛شقیا تمناع هنشلوا یروطاریعا
 ییول .یدا شیناط روطاربعا یناژ لغروبعکول

 | ندهنسلفو

 | e هاما هل وقس و یشراق کو بودیا تادح

 وجر تحاتص :هدهسیا شر دنا تا
 نادنوتف او ندبط .یدغقا سیح بوتوط نو
 . ردراو هدیلافیلأت یخ رب «بولوا یسهرهب

 تاو دردی کلا یه یوا یر
 بانا هغلایاپ ندنفرط لاندراف ۱۰ هدهنولو
 E یحچ وا نوا ئر رکی « هدهسیا شفلوا

 | روطاریعا ,ندن راق دلوا شا باخت | ایاپرب رکید هلیعسا
 ۱ هد هسا ات سن وق «قرەنلوا رابجا ندنف رط دنوم سرخ

 | كسلاح و «هدهسا شم رو اضطر هب دقع سل ر

 ناز

 هفعناطاباپ عرج ی( نیترام ) یعب 292۱ و

 دو تدمزآ «قرهنلوا هلخم لیبس هلغل وا یضار

 . ردشعیا تافو

 | ناژ
 ن يج ترضح هک (تسیتباب ناژ ) یسج رب
 [.تمجاص هتسهدام « يح » ] .رد ( مع ) رک ز

 « لینا » ینمی (تسییاکناوا) یسیصکیا -
 «انح و »] .ردانعوت ندنوراوح «بولوا تقام هلعمقل

 داران اتسرخ (5 16۸0 س تنس
 :ردراو یرازبزع جاقرب هلعساو

 | ۰ هللروس تعحاص هنسهدام

 . رد ( موتسوسیرخ ناژ ) یسیعچوا س
 | «هلروس تعحاص هنسهدام «موتسوسی رخ 1

 8 ىب (تنسييلاق ناژ) یسیجدرد -
 كننرب قد ابذغا هبنیطنط-ق هکءرد « ناژ نیشن

 . ردشماشاب هددالیم نرف یش! بولوا یلغوا

 .هدهبلکر هلکرت یس هناخ كتر دب «نکیا هدنشاب و

 و ۱۱ تا  یعامالشا هکمزنک ره خضار
 هرونلوا ارحا یسطرود

 هلیبقا« یج هقدص » ینمی ( هینوموا ) یسیعش
 سی ربق هدنسل دالبم جرات ه ۰٩ بولوا بقلم

 6 شم وط ه دنس هصق ( هتنوتاما ) كن مهر زح

 ِ ابو و طعف رب . یدا شل وا قیرطب هردنکسا و

 / ۱ ا
 / «بولوا بقلم هلیبقل «قشمد» یبیصتل ] ب

 هد ۱۰4 و «شوط هدقشمد هدنراخرا ۰

 هرلترومأم لع ضمب ندنفرط انلخ .ردشقیا تافو

 هدنبرق گكسدق هلکرت ینبصنم «نکیا شااللوق
 قر هل وا 24 هدقلناستسرخو  شملکچ هب ه وازرت

 . «قرهنالل وق هددیاقع ملع ینادا و قطنم كنوطسرا |

 ۱ هردشفلوا رشن و ك یراث | .ردشمزاب رب ات لر

 هرونلوا ارحا ییطرو N كسيام

 ۱۳۳۰۱ وود ( لام ینیودب ےک
 «شمځوط هدنسیداو هتنولسراب هد نخ رأت ۰

/ 

۱ 



 و و

 هلعسا ( نایروتام ) هردشقا تافو هد ۱۲۱۳ و 3

 قیرطرب فظوم هلیسهفیظو ارسا سیلو فورعم
 ارحا یسطرو هدن ۸ كطابش .ردسسّوم كلابهر

 .رونلوا

 « بولوا بقلم هلیبقل (نیءمولوق) ییز کس س
 | (تآ وزژ) نالوا فظوم هلمسهفظو ققاب هراهتس _

 رو هدن ۱ روت هردمسس وم كانا هر قدرط

 ۰ رول وا ارحا یسط

 وا فورعم هک د « ناز یلجاخ « یسبعن وا س

 | (یاماق) قافتالاب هلا زر هتنس) . ردوا بوت
 .راوصا كمزک قابا نیلا «هلبا لیدمت ینابمر قیرط
  وط هد ۱ ۵ ۶ ۲ . ردشع | داجما لوق رب نانلو ندن

 یب أت جاق رب .ردشغا تافو هد ۱ « توغ

 . رونلوا ارحا هدن ۱ ٤ كاوانوناک یسطرو .ردراو

 . و روت وه ندنرروطاربعا بر امور 0
 ۰« 0 لار

 ۲۳ دروطارعا و «بولوا یتاک كس

 هسنارفو ایلاتسا هدنتافو عقاو هدنسی دالبم جرات

 ۳۵۵3 ۵ «هدهسدا شا طض ین رلتهح انا ساو

 . ردشفل وا لتقو دذخا ندفرط نانتنلاو ى وا

 دیار - ابا هنیس هدهسنارف ( 600۱11۱۲ )
 هدنن ونج هرتمولدک ۵ كسرابو هم دعا ۱ ی ر

 ییلاها ۱۰ ۰۰۰ هدنرزوا یربن ( هروس ) قرهلوا
 ندننالحم كسراپ مولا «بولوا هبصق رب کسا و

 .یدایرقم كنرارادنکح قنارف کسا . رددودم

 (هنلبو عم هلیا) كنهسنارف ( 1۸026 ) | خر

 « بولوا هبصق ن یزکم هبحأت هدنسدق رش بوئج

 . ردراو یس اها و

 هتسهدام « وسور » ]

 | ندنساداهسنارف و 10
 ( هرا ول ) هدنخرات ۱۸۰ بولوا نار

 ۱۸۷ و شم وط هدنسهبصق ( وردنوق ) كنتلایا

 ۔ زاب رلثح قاعتم هناسدا هراهرع . ردشعا تافو هد

 ۱ «اید »  د هنن اف و ند را ۱۸۳۰ بو الشاب هه

 | وراتو هاکح قوجر .ردشفلو ندنراررحم یس هل

 رات | شعب قاعتم هتاساسو تحایسو غیرات هلن راب تک

 ۰ ردششار "

 هرتمولک ۲ كن ( هنر ) و مدال

۳۱:۷ 

 کا
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aرام هدر سو (1۳0۳) | او ۳ اسا 1  

 : ردشم نداق چاق رب نداسن

 یارف هراوان هک(. de 2۲2۸۲0 — یهراوان )

 ۱۲۸ ٤ ,بولوا یزمق كن رنه یر یتوق هننایماشو

  راو هە( لب بلق ) یارق هسنارف هدنسب دام جرات

 هرادا ادن هوای ات ٹوروم ندردب و : شم

 « جارخا یرالویناپسا هلرازملکنا ندهراوان « بودا
 كتتوق (رابا ) نالوا شا الیتسا یهبنابماشو

cی | یسهدفح س . یدشعا مزهم ملک ین رک  

 ند۱۳۲۸ «بودا جاودزا هللا ( ورود بلف ) هناژ

 . ردشمروس وک هدهراوان كد هنخش رات ۹

 هک ( 1. de Bourgogne — یهنوغرو) —

 « بولوا یر كيوتوآ یجندرد یتوف هسوغرو

 ؛ شمراو هاف نوزوا یلارق هسنارف هد ۷

 ۔رام) یس هر وکو (هشنالب ) یسهریشم# هد ۱۳۱ 2 و

 شفلواسبح «قرهنلوا ماما هلبا انز ربارب هللا (هتیرک
 هک! هحوز ندنک ندنفرط یسهحوق هدعب « هدهسیا

 تافو هد ( هور ) هد ۱۳۲۳۸۳ یر تلوا لو

 سوم كك( ت رغ رو ] دوا ردا
 یت وق هننوغرو هناژ یه اوغرو ر رک د س . ردیس

 یزق كني ول تنس یارق هسنارفو كتر ور یڪکیا

 هيام ىلا ولاو هد ۱۳۱۳ «بولوا یزق ك ( سین 1)
 . ردشعا تافو هد ۱۳۸ و « شمراو

 هسنارف هک (1. de ۲۲۵00۵ تب یهسنارف ) —

 هد ۱:۰۶ « بولوا یزبق كنيول یجترب نوا یلارق
 هسنارف لما یول یک انوا ًارخّومو . شحنوط

 شفلوا جور ه ین ول یسهقود نابلروا ی

  هحوق ,ندنفیدلوا نیکرح هدهحرد تباهن هدهسیا

 ۳ هلیسمک هتخت كنون .بویملوس ندنفرط

 رتسانم رب « بوایکچ ه (ژرو )و ؛ شلدبا قیلطت
 ۱۰۰۰ . یدشعا داما قیرط رهیهار رو سس

 وا قالا هنسهرمز رلهزب نع بود تافو هدنخ رات

 . رونلوا ارجا یسطرو هدن ؛ كطابش . ردشمل

 ۔ارف هک (1. 0 ۸۱9۵۲۱۵ س تریلاد هناژ )س

 یلارق هراوان و یسهدلاو كنرنه یحدرد یلارق هسن

 یوم ك وشن وفا ی ابا ا تایل ات یه
 و « شم وط هد ۱۵۲۸ «بولوا یز كن هت رکر ام



 شش

 هاو تن لورو یسهقود ( مودناو) هد ۸

 بولوایسهراو هدننافو كنسهحوق .یدنا شمراو

 هدسپ «یدشعا رعا و لاخدا یف ا سنور !هنتکلع
 هلا هنرکرام یسهریشمه كلراش یجنزوقط كنلءغوا

 بلج هنسلارق یارب هسنارف هل هلو یحاودزا

 نالوا روهشم هلیع-ا (یم راب) كرلن اتسنور «قرهنلوا

 تافو اموعسم هروک هذظ : لاوا یآ یا ندنمأع لتف

 هنلغوا « بولوا نداق رب هردم و هلقاع . ردشعا

 . یدشمرو هر رب هداعااقوف

 قیردرف یتاریمآ هلبتسق هک( زکیرنه هناو) س

 لارق هراوان هد ۱:4 .بولرا یزق دا زکب نه

 جارخا ندسلدنا یالسالهاو «شمراو هناژ ی ےک

 | یردار یجوز .ردشهروغوط یکیلوتق دنا درف ندا
 یتکلع نوغارآ هد ۱ ۸ «قر هلوافاخ هو

 تا ثیاروا هجرت هبحاس ص «هدکد تا فرصت

 كل ه د-دقح سول راق نود یغوا کوا .یدشفلناط

 7 ی و لغو اا «بوال و هدتک رح هنارادغ

 ۰ | یسولراق نود ابها . ردشلو بس ههراع

 هرصاحم هد ( هنوربح ) ی هجرت ۀبحاص «ندنرلکدوس

 نمل ندنفرط یتوق اوف ) هد ۱۰۳ .هلکعا
 ین هنولاتق یثراق هنسهحوق هد ۱۶7۷و ؛شفلوا

 یثراق هنس هقود هنرول نانلو دا ادا فردت

 تل اعف ۳ هداعاا یوف هده راح وي ‹«ڭرەدىا ه رام

 هردشعا بافو هرکص هنسر تلخ دن سا وا 8

 لازا هلا كل وتف دناندرف هک ( هنأژ لد ) و

 هد .ردیس هعاارق هلق «بولوا یزمق كن

 لراس« بوراو هل لزرک نفت

 اند لراش یلایرتسوا نالوا ترهش هلیمسا تنک

 كوان نووش دالا قوف یە وو هر

 ۱ راحود ه-واص و نزح و ندی ر ندنف رط

 یسهدلاو .ردشلوا رڪ” هتنح یلاحو ترا بولوا

 تاولوا 2او اا
 یه وکحی هب 4 هد و ؛شع كب رشت هتموکح هد ینس هج وق

 ی-هعاارف هلق هد ۰

 N «نکنا هدنتشت ۲ ۱ نیا كيو نوت» ۸س

 لغوا هک ا تافو

 ی ا لارف هد یاصو

 هد۱ ٩

 كدناتدرف یرد كوب لراش

 هد ۱۵۱۲ . یدا

 ؛شاوا لارق هلا
 .ردشعا تافو هدنشأاب ۷ ه ه دن رات ۱۰۰۵ هناژو

 صالاب لراش بودا تافو دناندرف

۲۶:۸ 

 دال وا

 ناز

  «بولک هعلارق کیا یغد هدیلونان هلعساو بس
 ۲ تلخ هنر ور لوزا یدح هد ۳ یی رب

 .یدبا شمراو هابردیآ لراحم ندنسابرقاو ,شلوا

 موق یول یل هتنرات نانلوب تسود هرکص هنس کیا
 هدهسیاشع | جوزت ییهجرت ةبحاص ,هلالتق ییایردنآ

 «یلول یلارق ناتسراحم یردار تابردآ هد ۳ ۷
 هدنف رصن تح هاکع رو روا «نوجا ماقتنا ذخا

 نامل وا صن مکح هدع) ءبوحاق هب هسناوورب نانلو

 مکح ار خدم هدلتق لعف كن کا

 هد ۱۳۲۲ و ؛شیلیهدنا تدوع هب یونان یدک سا

 ناو لارق هقروام «هلیسعا تافو كنيول یلهترات
 قمالوا یدالوا «هدهسا عا جاودزا دقع هلا

 لشسارود شالوا شعا لوبق هغللغوا .هلدسح

 .دنک. داح الاب هل رلنعت د در هبمهکچ ھاو «لراش

 2۱۱۲ ۲ ورک هلا نسیدنکو شاتر هب
 شح هداعلا قوف . ردشمردتا هلازا هدنشاب ۷

 یتهرادا «هد هيدا ادا ع یلارس «بولوا یراقرب

 رر لاح كنو ( پراهال ) عاش .یدیا زساو كب
 .ردشعا مظن هدننروص هلن اه

 یزق كاراش لسارود موقرص یادت
 ا ب یا قال یردار هد۱ ۶۱ ۶ بولوا

 ود «تواط روضو قسفو تهاننسو ؛شلوا

 ۶ راتاشحا هنافرسم كم هراز و هب ( و ول 1 ) نانلو

 یرلتسود , هلغمراو lT هشرام هدعا و ؛

 و «لتف ند فرط كوب

 یجوز هرو ؛صیلخم ندنفرط یسهعن هد ۹

 شکعا

 «قر نوا سح دو

 هه سار و هلا ىو ەد ۱2۱۹ و وا ساح

 as ها .یدنا شهاق

 « شم رب دتا لتف ا هنس چاق

 شا لوق هغالغوا ینوفلآ ىع
 7 بوت و ط تسودرب

 هننافو كن هناد «نوګا قعوق هتنارو هساو .یدا

 ۱ كونو ؛ شش ریک هب برا هدنملع بویمهدنا راظتنا

 هنس جاف رو ین ون ول یعکیا لو نا هناژ هن رزوا

 هفللغوا یهر یردار هنرزوا یتافو كن و هرکص
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 ترخا  بودنا تافو هد ۱۳۵ و ؛شعا لوسق

 «بولو هف عزانم یارو «هلمتهح ی داشت را

 ۱ ۰ ردشاوا یناخ و قنوغارآ ت 1۳

Jeanne Dare ( ) هم اد ست _ یهنارف 

 «بولوا رم نامرهقر هر ومشم یر ر



 .ردشح وط ه دنس هب رق 1

 نادر ۳5۹

 كنباب وکر هدنعسا قرادقاژ

 قاناوح كدهنشا ۱۸ یخد یسیدبک تو ول یزق

 هر هقرفت یلخاد كنهسنارف ,نکیا هدنسوو ؛ شعا
 هدقفاوا طبض ندنفرط یرکسع زلکنا «هليسعشود ]

 «كرهروک ین دلوا شعوط زو هارخ بولوا

 هداع قراح ماطر ءهروک هدناداقتعا دارا کا رفاقت

 ندکاله هطروو نطو ندنفرط رلفناهو را هدهاشم

 كس « هلجورخ ندننوک .قرهنلوا قوس هصیلظت
 (نونع) «بولک ه ( هنروت ) هدنجما تالکتم وارد

 واع ی لا رق نانل و هدکعا تمافا ہد 8

 و قفوم هکمرو E قوحرب

 ادا

 ةا_ط ر هلزارتحا لاک هنسیدنک «بوردناق یارق

 دارا ملک زا NAE فز و .یدا شلرو رکسع

 4حرد نوجا هسنارف و نانلو هدنس هرصام ت

 PAR ATE نالوا راکرد قیا

 «بودبا بلح یتینما دا رکسع هلهح و و .یدنا شعا

 و لاو ا ندقدلوا بحوم ی ران اعه

 ها سعر )نادا كنکلعر نالو هدنلا كراكو

 طیض یرار قوحر نانلو هدنتسوا لوو «قوس

 كرباکج هل.دظ شعبا لاکا نیس هفظو تقوا و ,شقیا
 بولاق هنرزوا یمارا كالارق .هدهسیا ا

 هنغي داوا ش غیلس هفیظورب قد اه هنسا د دنکو

 ندقدایعوا هتي ولغم رب 5 ا سراب هد

 هد ید رضاح دا رلزماکنا هلرلت ويني ؟کرو هرکص

 «هدهسا سس جا موڪ هن رز وا كب ( هنیبه وق ) نانلو

 رلن و .بوشود ریسا هتیلا كرلن ونکرو هدهراموت
 ندنف رط ط را زیلکناو ؛ شل دنا ے لت هرازماکنا ندنفرط

 E زارڪ” هنااا

 ا هد ۰ از EN 4 ی

 «بودبا مظعت یتعسا رازسنارف .ردعفل وا قارجا ای
 نیعچرا ااو: ؛شفلوا ومد ند کرو ره ےک 3

 نابلروا ردا سادق هد ٩ ( تسکلاق)

 نطنطمو هنمان د کات و رب هدنر هش

 - هرق هدنخ رات ۱۸ ۲۰ .رولوا ارحا a هزانح

 شادنا زکر لکیهر هدنسهصع كنس هاج هدنس

 یلکه هد۱۸ 2۵ ید هدناساروا « یک یغنیدلوا

 عن و شب ندنفرط ادا قوجرب ۳ . ردشلیاب

 . ردشعوق ید هتروص همحاف بول زا

۳۱:5۹ 

 ۱ (یسود) مقاو هدننرف ( هزولقوو ) هدنخ را ٩ ا

 امش هلن اعم ندنغاط (نازعالر) ۱

 | ویقسب ( هوو ) ,قرهناوا

| 5 ۰ ۰ 

 ندهراسو رب |

 یه ا برف
 درو .ردراو یهاکت راج رب ۱

 عقاو هدنیصنم

 مالغاص هدنکوا تن همافو یسهملقرب كرلبلزیکترو هنب

 سر ز

 -افتس ہدہ رغ یاق رفا (06002,10۲۵ ) ۳
AO RE O۶ بواوا  

 طع رح ندهلخر , عساو هدیلاعث ضرع ۵"

 هرتمول ۷ اب رقت ندنصنم ا هب یسالطا

 در لزیکترو هدنلحاس یاعث
 هدهطا ر ۲

 .اتوف ,بویلوا مولعم هلیمامت یبارحم .ردراو نایلرب

 برق هنیصنم .ردنونظم اکاخا ندنلابح ولاح

 . رولوا لصاح رب ییتملک هد ربا

 هدنتهح بونج كن هسنارف ( 66۱5 )
 هدنتلابا هنر یراقو هک دری

 ییعوط ه قرش ل

 ندونح یتایاوو e نالوا یانمه قرهقا

 هنتلایا (هن و راغ عم تول )

 } هنوراخ )نو امن نا هداروا ,بودا لوخ

 هدنال وط هرتم ولنک ۱ ۷ ۰ یسارح .رولنکود هر

 ریس هلغا وا زا كم یلوص هدا فو یداع

 IAS حاص هنافس

 سرر

 E ص ندکدتا قش لامس

 هدنتهج بونج كن ەسنارف ( 601 ) | 2

 كربن نک ندنجما «بولوا تلایا ر | ۳ 7
 یراقو 1 و هه دی ال 19 .ردشغل وا بیس هل یسا

 "هل ای2 هنو را م٥ نراتو هنوراغ یراقو | 9 رش « هب ره

 هحاسم .رددودح هلن رلتل ابا هن و راغ عم تاول یخ

 NAC و

 رام ردن رمش ( شوا ) یزکم .ردراو یسل اها

  وط هلا ندونح بولوا قاغاط هرزوا تیم و

 هدنرل- ا5 ءرد راو یرلب داو قوج ر دتع یرغ

 ٩ نت ERE فا ها
 تارا رد ناسا 7 نالوا یانمه نوش

 «نټک هملا هعونتم تاو ح «بولوا تنم هقدلوا

 | اک «ەزەس

 لص ص لشیو یرصریق ا لصاح

 زوموط E aE رغیص .رونلو وتل

 a ۔اھاتااو۔ح

 هراسو موزوا «قاسمراصو ناغوص یل
2 
 دام کج ۱

 .ردق وح ی كدروا «زاق او

 یتایوتو بارش

 « ماح « قدح یسهعانص تاال ومعم

 تلایا

 هردراو یرازاب كدروا روم

 راس «بولوا رومشم
 < هدناربم « شوا ۰ ردنرابع



 ا و

 مسقنم هناضق شب هلرلعا زیمولو و ول .مودنوع

 رد واح ین هب دلب هو راد ۸*5 ۶ و هح أ و .بولوا

 هلمسا ون ( 8“ 06۲۳0۸18 )س تنس | .

 یرب «بولوا یزیزع کیا كراکیلوتق ۱ ا
 راو سویقسپ هدسراب 1 هد (هزقوا )

 یسیجر
 عقاو هد ۷ قافو و ٤۹٦ یتدالو كنسرڪكتا

E 

) Contesse de Genlis )— هستنوق ] یه 
 قدر ةر و ا لا

 «بولوا  ۱۷٤٩(یرداش) هدنرق (نوتوا) هدنخرات

 ردع تافو هد ۱:۸۲ ۰و 4 شم وط هدنرصق

 لمکم ,بولوا بوسنم هلن اع رب ربقف قجحا و لیصا

 هنتنوق یللژ هدنشاب ۱ ۵ و ,شمروک هسرت هدنروص

 رانا تافو هد ۶ ۸ بوغوط ۰

 .دیزا بقع وو ناباروا ایت اا

 لغو

 یدالوا «بونلوا لوق هننارس كس هقود نابلروا

 شمرراو

 9 ی ون وم ود مادام نالوا شعا جاو

 .قود «رتراشود قود « تیلق یول دس الدا مادام

 یسهسرت صا كل هلوژو ود تنوقو هيس اتوم ود

 كنسهقود نالروا . یدعشلوا هلاحا ا 7

 یثراق هیارس .كرهر دتا ۳1 ی ذوفن هدهنسیدنک

 هدنناموقو ۱۷۹۲ ۰ یدبشمردنوط تکرح طخ رب

 هد هر اغ هلتراب اوب هدءب «بولوا روح هکر یبهسنارغ

 «شعاتدوع ههسنارف هدننامز (الوسن وق) «هلغمل ود

 كترابانو .یدبا شفلوا سیصخت شاعم هنسیدنکو
 نیم ود ندرابتعا هدندزن توش ر نکس ناب وب

 یتشاعم نالوا صصخم ندننادناخ نابلروا .هدهسیا

 « بولوا یزبق قیا لدنشهحوق . ردشلا كددتاقو

 .ردنوذظم ینیدلوا یسهدلاو هد كن ( هلماب ) هرومشم

 .اتو رداونو تایاکح «بولوا ینایلأت هدایز ند ۰

 . رو قالخا یسهلج « قرهلوا ترابع ندنراباتک و ر
 ۱ لافطا هسرت ۰ ردشازا هدو كح هدیا تم ل هه

 یسهدافا زرط هردراو یرلرثا لومقم كم د ه دّدمح

 . ردنیشزل د و سلس كب هد

 ونجح لحاو ) )| نا ناوزژ - هسونح لحاوس هسنارف ( 0
 ی هسااور و هدنتهح قرش ك

 روک( هلوان ) قرهلوا هدنتلایا « بلا یرح » كنس

 ره ,بولوا زفروک كحوکرب هدنتوح قرش كنزف

E تن ور 

 ٥٠ هدر ضعب یانیرد و ظوفحم هلرا هبت قرط
 .ردأطم رب نیما نوجما یاذس «هلغلوا لصاو هنةرتم
 «لاقرو یلحاوسو هلرلن امروا را هت یهدنفارطا

 «بولوا روتسم هلرلجاغآ نیسسو نوتیز «نوهل
 یداوهو فیطل یسهرظنم
 هیانلاتنا ندایلسرام .رونل و راکشوک لزوک قوچ
 ۳ لک نر اتک نل و ویک ندک

 لی هسنا رف ( 4۵

 E, N و 1 ایو اوژ
 یزکس هبحا هدنسق رث بوذح هرتمولیک ۱ ٦ تب

 تو هدنفارطا ۰ ردع الم

 ی قوماو یسلاما ۰ بولوا هبصق ر

 . ردراو یر هناخ مد هل رلهاک تسد

aهنو ) كنه نارف (  
 ۳ و e ی اور

 اضق هدنرانک یر ( هنو ) قرهلوا هدنسیع لاعش
 «یسهعلف ءیسیلاها ٩۰۱ بولوا هبصق ر ی زکس

 هلغوطو یراهناخابد « یمتخر ر لزوک « یتکم

 . ردراو یراهق راف

N ekهنک یی هدریبک طبح رحم  
 یسلاعت لحاس كنس هریک هر زج ۰

 ضع ۳ « بولوا هطا ر هدنسش راق

 قرشلوط ۱۳: ۰ هلال ۳ ۰

 9 یهدنلامش ۳ .قرهلوا مقاو هدتسهزآ

 “الاش .ردیکوس كا كرل هطا نابابق ین و ك زفروگ

 ۱۰ (یروسم) هرکید لو( ترع)
 هطا رب نوزوا و راط . ردشلرا هلزاغو رب نالوا

 ما شک گاو ۰۰ یو ه رغ ندقرش « بولوا

 عبر ۲۹۸۰ یسهیحطس ةحاسم . ردهرتمولیک ٥

f 7 

۷ ۵ 

/ 
 و هدر ونح

 قص ۰. ردراو یسلامها ۷ ۲۰۰ « بولوا هرتمولیک

 «بونازوا هعاو كنهطآ غاط رب روتسم هلرلنامروا

 یمهیونج لحاوس و پرص و كد یسهیلاعش لحاوس
 «بولوابوسنم هتدسذح یا یسلاها .ردیات البم اهد

FEیرلت دلوا رلهدآ ست وه ا واب  

 رلیشحو بوسام هساج ر کد راک هدغاط « هدلاح

 هدنرلنیب موق کیا ود ۰ رار یخد یتا نانا «بولوا
  (رودت) هطا . ررونلو هدهراح هدنروص یاد

 ۱ , هدنسهرادا تحت یسهیمالسا مرز كنس هربزج

 .ارددودعم ندننااقسم كنلف « بولوا



 بت ورا

 هعطفل نال لصا و ۲ ء

a Eتن  
 عا لصا « ندنش دلوا كعد ردن غي اا

 هلا ( سوز ) هدندنع رایناتوت کسا .رد(وي)
 كن هلا هدنرطاسا نیتالو نانو کسا . ردفورمم

 ندنسهرایس یرتشم « بولوا یرلکوس كاو یردب
 بذاک هلاو هروک ههروک ذم رطاسا . یدنا هانک

 (سونورخ ) دوخاب ( نروتاس ) نالوا هانک ندنامز
 نانل و یردار .نروتاس .بولوا ییغوا كن (ایر) هللا
 هدهاعم ییدتا هلا ( ناتي ) یسیر كنم هقلاط نح

 شمک هتخگ هل سطر كع ین دالوا كکرا .هنرزوا

 ۔ادنوق هنروتاس یسهدلاو «هعغوط رتسوژ «ندنفیدلوا

 ؛شمردنو « كرەرو شاط رز تو

 هدنرلغاط درک

 ll رب i sS ماسي هلدوس كند ر

 یرتسوژو

 ی رلنح «هدلاح یینیدلوا ۵ دنش

 | هشیدیآ ندنن وو كزحوح و نرواس

 ی رد «بودا بولغم

 شمراتروق
 ۱ رتس وژ هد هسیا شمروف یهو هتسیدنک «كوهدنا

 -اط ( سوم ) نالوا نیا ییسیدنک ,بولآ ربخ
 لوک یدنک :كرمرو یفجو یزد -( نوت و . (نوتبن) یرردارو ؛شمک هر « هلجارخا ندنف
 شاوا اب هکوکه لر

Nبولغم هلم رب دل یرلت 5  | a 

 هنم وڪش كراون د هلرلانحو ٤

OES 

 قوج رب «قدهقوص هرلبلاق ك یرتسوژ رلنات و

 | ندرلن ولو « غی دنلوب هد هیج وز تابسانم لر لب رب و رانی داق
 2 یکی رتک هاد ERE و ران امرهقو هبلآ

  یرلکوس لا «بولوا 1 قوج رب . یدراردا
 «( هنودود ) نالوا ش

 یهدرصم و ( بیاد 0 هدیلا كابون

 یحاعا هددمو شوق هرق . یدبا یراد م ( نوما )

 لیفابو نزلا ی درلو لع نوا هرتسوژ

 و هد رف ها ی قع هدربا ۱

 رب هلیلا لوص .شمروتوا هنرزوا كتخت رب ندنشیو "
 هدنز وص رر دلاص یر دلت هللا غاص و رات وط |[ صع :

 رمش شارتلکمه یلکیه روهشم كا .یدروتاوا روق

 یندلوا شعاب ندنوتلآ هلیشید لقب 4 (شایدنف )
 قنات رددودمم ندهعیس تاج 53 یدنا لکه

 كنو هب ذاک ها یرلکدتسا داقتعا د نر هللا وف

 )داوا ا و ۶ز یدالوا

ENN 

 اا

 ا هدا اتاما هداروا «ب و ال اص

 ناقاب هبهسنارف « بولوا برص و كد یزو نوا ۷ /

E 

 زسهدلاو و قرهلوا كن ( هورنیم ) هلرکید ما و

  ۱ردنراع ندنازومر ماطر یساسا كريطاسا و .

 و هرج وسا هلا هسنارف (10۸ )| |

TS 
 یسهبحا ( ها تروا « تولوا غاط ر عن

 . رورآ ندنرلتلایا ( نا ) و ارور «بود ك هسنارف

 هرتمولک +۵ کا «بولوا هرتمولبک ۳۱۰ یو

 دم ۱۱۷۳۲ ۰ یر هورد كو از58 |

 هدنعافنرا هرتم ۶ «( هلوکر ) نالوا یعافترا

 هدنکاککو هرتم ۱:۹۰ و (ردنا تنوم ) ناناو

 دآ را و ینیدنازوا هنلوصو غاص . رد (هلود) نانلو

 رظان هله رګ وسا ۰ رو دنا کشت رب داو قاط

 ELE روم اف هسیا یزو

 1۸ رپم ؛بوقآ یاح چاق رب رولکود هن هرې ( بود ])

 و E رخ او هلا اروژ |

 هل س هطساو رللودح ضع ۰ کا نار < هدنداو

 . ردا طبر هنر رب ین رلارعع ( هنور ) و ( نر) ۱

 لدهبساک برا عون 7 یسضارا تای ی اروژ ۱

 سلک) هدض ر الا لع قار وط سنجو بولوا تراص

 . ردفورعم هلیعسا ( ییاروژ "

N1  
 -ودح هر وسا ادرک «بولوا ندنس |

 - توقو هرآ وعم هنوئاس اب رع «(نا) ًابونج «هلد

 هل رل لابا بودو هنوتاس یخد الامث «رود
 ۰۳ یسهبع س هحاتم .رددودګ هرتم ولیکم ب ص ۵ طظ

 . ردراو یس lal YARA ۳ «بولوا لول)ی رک

 نالوا او یسضارا ۰ رز دنس هبصق ول

 .ردقاغاط «بولوا ترا ۔ءندن راکت این رغ كلابح هلسا

 بونحو قرش صوصخ ایلعو یرلف رط شک ا كلرلغاطوب

 ۰ ردفوح راستا . ردر وتسم هلرلن امروا یرلتهح

 لودح یهدنسهرا یرافامرا ( هنور) هللا ( نر )

 , هب را هعلشاب یتالوصحم . رویک ردوا اا
 E ار «هلنا ومح او فالو « رادواح رم

 های ایت دا ۳۷ ا ب ها ۳
 یا ا لم ۵ دم و ااو ۰ ردیر تك لدەر

 هردەساو ی راع ص هل رل: امروا هدب رلغاط « ردو وح هد
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 ر و ز ٍ

 . رونلو سو یلآ « یروک ندعم « یزوط ابق
 ندزونبوو هغابو هتخو قابععاس هلکلبج ریمد یماثع
 لبخ یتراګ « بولوا ترابع ندا اما داوم عاونا

 لامعا بارش لزوک «بولوا قوح یرلغاب :وکلعتا

 .وسلنول ۰ تلاا . ردزومدم یخد یرم نیا .رونلوا

 هاضق ٤ هلنرلعا دولق تنس و ینیلو < 1 « هبل

 ی هب دلب راود ۵۸ ٤و هسحات ۲ « بولوا مقنم

 . ردواح

 رف ( (George Sand و
 و دی

 ندنره دا روپذم کلا تاپ ررور

 هدنخرات ۱۸۰ ء بولوا نیداقر سم و هناکح

 تافو ةد اشو هد ۱۸۷ ۲ و « شم وط هدس راپ

 راغ دلو كتسوکوا یعکیا لارق ناتسهل .ردشقا
 ۱ كو «بولوا ندیالس كبروم ی ه-فاص یو رشم

 یزو عورشم ربع كسروم هسلا یوم ا

۳ 
 تاقو ڪڪ

 ( هرتا اه ال )مه دعشهطخ ( یر ) هجرت هبحاص «هلکعیا

 هدنکشوک یهدنسهبرق (تناهون ) عقاو هدشرق

 كر ەشود e هد ۸ طر

A 

  E aهرکح ٤

 قفوم ه دهعنص 2 .قرهان لقب منصمو كحوک |

 | _هساا

 ۱ ندنکد < ۲ .ردشلدوس ندنف رط یهدلاو كوس

 ۳ 7 كوكا هد ذات نر رقو کوک

 ۱ ناک دنک نک القط زونهو ؛ شقبا لصاح هنا معاش

 توا ا یسهدلاو نالوا شارا هننرزوا

  هدنا 3 و یتسدغلاخ نادنسهدلاو هل.س هدلاو دوس

 ز هبهاررب هدسراب هد۱۸۱۷ «ندنف دررشاش تک

 ندبتکمو هد ۱۸ ۲۰ و «شمرک هننتکم یرتسانم

 قر هلوا یس هات گن هس ارت قوت اتم . یدنا شمقیچ

 ههار تح «بولوا رادند هدنسهحرد بصعل ادا

 شید هدع) « ا شع اص هلس هننرکق قلوا

 ا یر صولا ىلعو

 هت را یاصم كرلز اسناو شما راکفا لید

 هنکب دلك یرلیا ندنناصقو داسف لوصا

 | ییدشا لصاح یالوط ندنوم ,بودبا نادتمطا تسک

 ؛شمراو ههدار كحهدا سف فالتا هل ا

 حکیرارت 

 هد هحردر یالکلسم دلرلن و و ؛شعا تقلا |

۱ 

 لوژ)و ؛شمالشابهنیریرحت یرلباتک هباکح .كرمهدیا

 ۱ یدنک پبودا ر یاتک هاکح یعکیار هنن رزوا ۱

 ۱ یافو كننردب .یدشمالشاب هفم رو را هاکح ضعب

 هظفاحم یعساو دم !عف و ؛ شم راقبح هلس ذاک سا ) دناس |

 .ردشلو ترپش هلکنو «بودنا

ATEهناملاتتا او هلا ( هسومود درفل | ) هد  

 ر وز

 ۱ دروس هغدنخ رب نرد یتا هلدصتمو نوکر قحو
 هالاو هرکس :ندننافو كنش هدلاو كوس .یدنا نشم

 قوح ندنتعیط نیحرخ كلو .بودک هتنای تان

 ه ( ناودود ) وسوم هد ۱۸ ۲۲ و ۰ ش

 .یدناشاک هیاند یزقرت هلیاغوارب ندنو ,قرهراو

 .هحوق هنسماشاب هدسراپ هلن ع دک یدن؟ هد ۱

 یقرءل | ینزف . هلا لاصعا ینتقفاوم كنس

REEروقو هلبس هجرت هرم سو باتک ادتاو - 

 «بوشیلاچ هنمراقیچ ینتشیعم هلرلعر لق نوش
 هلتاغ هننرزوا دارلقل هرافیج هلبراهقبط نوتوت تیاهن

 هراورام صوص | لعو کراس مو ONES .ک دین وا

 . تقو قوچ هدنفلقتجوج .نوجا قمة بوریک

 هد هابدا ضعب ,كرهریک هنتفایق كکرا یفیدلوا شیک
 یاب هنداق رب (یرتارک ) .هدهسیا شفل وا مع دقن

 - وص ین فک كرەدىا نایمرد یی دعشیق اب قمزاب

 < یدشمهمرو تراسح ید قازااب یک یفیدنو

 وراغف سی دنک ( شوالد ) نانلو ییرپدم

 ژروژ «هدهحیا شما لاخدا هتنایم یراررح یمهتنع

 كرد نکن دا تقو ٌهعاضا هنشو هدکلرر و دنا

 « ضاسو هبنب » نالوا یرثا كلبا اکرتشم هلبا ( ودناس

 شتا رشن هنیرزوا ږلج كچوک ه ی هاکح یلناونع
  دلح ۲ هلساونع « هنادننا» هد ۱۸۴۳۲١ . ىدا

 ۱ هنعسا كنس هحوق لمأتلا دع) و ( نود هنیتنامآ ) یا

 ۶ روز ) یرلب اتکو «نکیا ( ناودود مادام ) هلتدسن

 بقاعتم یر ر
 ؛ شتات رمش بسک «هللا رشن اهد یناتک هباکح جاقرب

 71 كح اس ر » یتاریث ۲ كتحابس

 ۱ تاقووا هدءرآ و .ردشمزا هما وذع ۰ یزد وکم

 ۱ هلریهاشم یک ( ورلریپ )و ( هنمال ) «(ژروود لشیم )

  CARA«بودا 9

 ین راکفا عبسوت

 ۰ ا ۳ یسهسرت كنرلقجوحو ؛شلرآ
7 
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ARو  

1 

۱ 22۹ 

 ز وز 3 7

 بو دنا تحایسر ههر وسا هدنع) .یدیا شفلوا

 قیردزف) تقووا .یدشعا تافو یسهدلاو هدنند وع

(iEهلکز ون هادس کس بودی هو راعم تسک هللا  

 تاس رارب هب ( هقروام ) و «شماشاب هدکارب :

 هد وور» كدهنځ رات ۱۸۳۸ ند ۱۸۳۳ .ردشعا

 | نقل خو هحمرآ رنو « بور دتا جرد ناک |

 « دنوم » ییدتا لسا فا ( هنمال): .رد قفا
 .هن نع « تنادناپدنا وور » یغیدراقبح كن( ورارب ) و
 .ردشمر دتا جرد ر هاکح قوح ر ید هنر

 كدناسژروژ ینالعا كتروهچ هدهسنارف هد ۸

 « قرهشیراق ههیسایس روما ,هلغلوا بحوم یناعه

 هم دقمرب جرف كب هب هت ن یناوذع « كياب ور لون » ۱

 هت عرب E ندڪ دتا رشا هبطخ دز او

 قلمتم هنایسایس كن ( ینیچام) و « سیسآت یغد
 | شم یک و امد 9 ۰: | هجرت یناتکر روهشم

 یتفد رظن تا ۵ ان مد بونل و ه دنا رشت

 یرلباتک هاکح و ندنوا ۰ یدىا نساا باج

 و را هعح اف قوحر ار هاماود هب رشن

 كب یرلضمعب ندرلنو .بوزاب ید یرلباتک و واست
 6 هدهسا شمامهلوا رهظم هب هماع لوق ردقوا

 قح هناسوا هعک ره هدوراتر هحرلآ یرلضعب ۱

 یر كراو رددوا نو لوق رهظم هدهحرد

 . ردشمزاب "اکرتشم هلا ( دناس سیروم ) یغوا

 ل هر یدنک 2 € هر هد ٤

 رشن هنرزوا دلح ۲۰ یخد هګرآ یراو بوزا

 یسیفساف و ییدا ثااسمو راکفا هیحلش اب .ردشغ وا

 ثوروم ندنرد هدنرمع رخاوا .رداتک رب نیم

 هدهنس « بودیا تماقا مدنی وتو | تناهوت ( نالوا

 . یدردا كرت یهاکتماقا و هتفه جفت زکلاب

 . ردشفلوا رکر یلکیهر هدنس هبصق (هرتاشال )

 . ژروژ .ردشعای ینلکیه رب ید ( هژسزلق ) یداماد ح
 ه دی رضا بول وا هدرابع 2 یرارتا نوت ا الا

 . اظحالمو "تاعلاطم یهدنقح هر ترشاعمو هفسلف

 عون رهیژثک | هدهسا هدهحرد كح هر و لالم قو

ES 

 تم اه و و ۸۶ ا لدنسم ۱

دا هدف رعت ینل
عساو ك یس هلمخحم وو ر

 | هلغل وا 

 لصام ا.ردعهف و سدالس هلت اغ یخ د یس هرابع «رارب

 فا

 هرددو دعم ندنسادا كوس كا كرصەوب دلاس ورور

 .یدیاراو یسه رم ندرة سومو یآراهم ید معبر

 تو او ا او
 هناوذرکید یمسمهلتساوو ( مع )]) - 7 ا ف

 تمحاص هنسهدام « فسو » | .ردعسا یرلکدرو

 3 ۳ هنل وا

 رگ )ارو ) ۳ |J هنف زور -اربعا هسنارف ل ۶۵ کا

 نوبل وات كوو ىه روط ۱
 هدنسهطا قننیرام هد ۱۷۱۳ .بولوا یسهحوز

 شب نوا .ردشعا تافو هد ۱۸۱ و «شگوط

 «بوراو هب ( هنراشو ود تنوقبو ) «نکیا هدنشاپ
 رک بالقنا .یدشلوا یزقر هلیلغوارب ندنوب |

 هسدح ید دن تولوا مادعا ی وز هدننامز |

 ا ت هلخعافح ك( نالا ) یار شش وا اقلا
 هنروضح كنرایانو نوع ق اعدتسار .یدیشملس

 بلح ینیحم رظن كنون هلآ و نسح «هدنفی دقبح

 هد هن رزوا ینیلکت كن رایان و لک ا

 از یغاروطاربعا كنس هحوقو ؛شمراو هنس

 ريخ ین رادتقاو بولوا كلام هرادتفاو ذوفنر كو

 زا ر هدهغا كلا قب آو ؛شعا فرص هنلو
 ۔الوا یدالوا ندنو تراپانو .یدنا شع هنافرصم

 3 325 ( هراوان ) هاک ین رم هبق هجر هبحاصو

 هارو طاربعا .بورک هد ( نوزلام ) هاکو هدنکش
 .ردشعا تافو در فو زا کھا

 نرقو هدقشاس نرق ) Jussieu ( ۱ وسو

 یک رنو هلبا.ردار+ جوا شعا تا هدنرمش
 ,بولوا یعسا هلن اع كنددکش ب قرهلوا یلغوا كنواو

 یخدهدهسدنهو بط یرلضمب و هدنانان ماع هد یس ەل

 نوبل كن هسنارف هدب دالیم رضاح

 «بوزابباتک رحاقرب راد هناتاس معو سوت تره

 سد هبه راس دال یرلضمب نوجا هتان تابرحم

 . ردرلشعا تحابس

(Joufroy) ۱ 2 iقدنرلدج ومكرواو  
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 ندعاقتم هد ۱۸۲ ۲ و شم وط هد (هتنوق هشنارف)

 هد ۱۷۰۱ « بولوا رسارف ر

 رو هدأ لوا ندیالشا ۰ ددا تافو هدتسهنراد



 و وز

 « بوو شود ر یک هل راذم . یدا یا

 هدن ول هد ۱۷۸۳ و هدنرم ( بود ) 2 ۸

 قجمآ . یدشعا ارحا یتسهبرج هدنرهن ( هنوئاس )

 ۱ تنواعمو هام < یک ینیدلوا یمهنامرس اب یا

 هتلی رلبایشیا ,ندنکیدغ روهظ یخد هسیک ك جهدنا
 بودباداحما یرواو یر هقشب هدهرصواو ؛ شمهم

 ا درو هدستل وهم یخد یلدحوم كنو

 وب : ید ندالع ناتشایغوا هللا هقساف -- . ردگلاق

 هد۱۸ ۲و شم وط هد۱۷۹ ۲ «بولوا یر هدعسا

 رد زاویسهربتعم نی قلعحم هب هف سلف هردشعا تاف و

 (سین ویلب )کن هەق كلام (10۱:01) |
 ك ( دلیففس (a « هد تر وهج ۳

 ۵۰ كنوغاقش و هدنسیق رث لامش هرتهولک ۷ ۰

 یاو هدنرزوا دارم و «هدنسس ونح فرغ هرتمولک

  ص كنتلابا ) لو ( عقاو هدنعط اق هطق كلوب ربمد

 ۰ ردراو یسااها ۰

 رب لوس ث

 تىلور

 « بولوا هبصق ر یزک

 كنتراحم ر اخذ .هلفلوا تبنم ك یراراوج

 کیر
Eكرم هعطق نوشمود ( 10۱16۱۱6 )  

 4 (لارتن وم) و هدنسهطخ ا هتلور

 ی زکس كتابا نالوا ی هدنل ام هرتمولک ۸

 ۰ رد ه دم

 یک ندتجا و ییلاها.۳۲۷ ۰۰ بولوا ه صف ۶
 هلن رهن ) نوسموسا ) مات هنغامرا ) نارول تنس (

 . ردراو یر هنیکام قوج ك ریل ریوح
 رارهللا برق ینا نالوا هدنمکح یسهلحم ییا بولوا

 هنوک ندنوک « بولوا غلاب هبیشک ۱۳۰۰ یبیلاها
 . رد هدکعا دارت ید

 هدنراوح

 و ٌهعدق ریطاسا ( 100۲2066 )
 هساا
 ید ر ۳ , هدایلاتا هروک هب هست ِ 2

 ندتفرط ی رشم یرلکدتا جز هه "الا وبا 6 بولوا

 و بوک گر هللدنا لب هر هعشج ر هلکلوس

 شمرا مشانخک ن دیکی رلن اناقس هدنوص

۳ 
 تب هعچ

 س ا E ( ۸۲ ا

 کا هل را ا هر E واهوژ

 E وک و ترش هدّملم E 6 تولوا شادرف

 تافو هد ۷ را یسجترب

 یتاقو و هد ۱ ۳ قدالو ك

NENE و یقتر 

 «بولوا زسنارف لصانع . ردشلوا عقاو هد ۲

 یغا ۰ روراتماشاب هدسرایو « شمت وط هدحانفوا

 داراب اتکر وشم ضعب «بولوا یرلم-ر رجاقرب هللا ایوب
 .ردراشملا متر یخد یس رامسر

(Gilomir)(هتیهلوو) كن هسور  

Eولک ۸ ۵ ۰ ثم هوقسومو هدنتلابا  

  یسلکم ق « بولوا هبسق رب هدنسیبیع بونج هرتم
 ۳5 «هرزوا قلوا یدوم

 رش «یناب چا «یموم لاب

 «هقاشو یسلاھا ۱۷ ۰

 هد ر
 هد ۱ ۱۷ ۷ «بولوا رد

 ۲ .ردششاتافو هد۱۸ ۲ ٤و شم وط هد(یژراتنوم)

 ۰ ردراو یرلعسر لزوک قوح ر

 (-Les Gi رل ل هدنور ژ دوخاب 5

 0( ۹5 و la Gironde راند ورب ز

 ک تاللقا هار

 بک مم ندننات وعسم یلانا هدنورز هحلش اب 4 بولوا

  تشهد دارن و .ردشلو ترش هلع-ا وب «ندنه دلوا

 رب دق ینافاسعا کند ارحا درس ور هدنرود

 VAY « لندن راک تا هبص وت لاقتعا بوم هدیا ۱

 ۳ اوقات E «شسعافاللا |

 . نیترامال ریش یعاش . یدبا یثراق هرلن و رلیاغاط

 « فیقوت ناوم ۲۹ ندنرلما هدنسیام یسهنس
 ی ۳۲۰ ندرلن و هدنتارم لوا نارش هروکذم تو

 هلا ۳ یندنک هدهمکح روضح یر ؟نشفلوا م

هدزرطر لزوک نګ رات درلزدنو رژ
 5 ردشمزاب 

Girone ( ۱ E ) برع كن هسنارف 

 هنسهدام « هن و راغ »۱ تو درک ا یغادلآ بارو هنیصم

 1 ۰ هنل وا تعحاسم

 er. de la ۳ ی ۲
 هی و

 عامر ا ابرج ندنجا ۱

 "دل ریش هلا یسالط E ج را سه ء رزامتم هل

 ا

 13 .ردراو ترا هرثاسو با

  روهشم كا كت هسنارف ( 1۱۲0061 ) |

 . هقرف رب شما راهتشا بسک هدنریب

 ۱ ( هوراغ ) ناقآ هدنتهح لونج !

 ۱ یعل هرکص ندکدشلز هایربت (هسنودرود) كنغامرا

 1 فن وراغعم تولو هودرود ًاقرش «هتراش یعاشا

۱ 
۱ 
۱ ۱ 

۷ 

۱ 



 و

 « بولوا هرتموایک میرم ۱۰۲۵۰ یهیحطس " ةحاسم  رددودحو طاح هلبرلتلا هدنالیخد ًابونچ
 ۱ رومشم یک سم . رد راو یسلامها ۷ ۳ ۵ یو 1۱

Yo 

 | هدنتهج یبغ بونج یسیضارا ۰ ردنرمڈ ( ودرو )

 هللا هعونتم تایوسح «بولوا رادلوصحمو تام كس "

 نرو" یار ارم لزروک نالوا رویش ها ودرول#
 ایم یسانحا كرلبارش و . رولوا لصاح موزوا یلتیاک

 یرل-نج لوبقم كب ېک( تفال )و ( قودم ) هدنن
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 یسا اهاو هرتمولیک میم VV یس هیطس 0 ۱

 روک اب ردقوج یرلنامروا, ۰ ردیشک,۱ ۵ ۰۰

 . ردراو هدیرل هه راف یخو یرلن دعم ربمدو

 - ابا ( هروا ) كن هسنارف ( 0۱5015 )

 هرتمولنک ۷ ۰ كن( لدن )و هدنتل
 .یسلاها ۰ بول وا هبصق رب فار هح انه داق رش

 یسهلق کا هلبرا هنارخ تاماکخسا شعب «یتکم یلخاد

 ۱ رور ز

 . ردراو یراهق راف هععاب هناا قومایو

 | .رلجاغا هشیمو ماچ هدنرلفرط برق هلحاس . ردراو
 برع و بونج ۰ ردراو یرلنامروا ضمب یواح ین
 ۱ زور یک یفیدلوا هدن روح اق رفا رلموق هدنرملتهج

 اوت « رع عادو» هلج نا زاو یرامشا ردنا | .راکدتبا لیکشت راه كرصم .یرهنلوا تب رحت هلراک 1 ۱ س ا مع اع ن
 یرلماح زکد . نوجما قلا نکوا كلاخ و 0  حک -

 رارب هاو زر لاق هد هح 7 ه و دنا وا سرع

 ۔ارعش هسنارف ( laurent 6110۲۱ ) | ا
 یا ونت وق) هد ۱ «بولوا ندنس ۱ ۰

 تافو هدنشا ۲۹ هد ۱۷۸۰ و شن وط هد( وتاشل

 تااالد هوا | قلوا عاش ر دون ۰ ردشعا

 . ردراو یهدیصق ر ۱

 اس هرات ووق . ردقوج یخد رالوکو رلتلقاطب و
 ۱ لامعا یامتشآ ابهر هیتسیا |

 منکو ؛ شماشاي هدنبارس كلارق ادتبا ,هلقلوا ندنن "  ید هد قد وج
 تا ‹«ىنىچ « ماج «باوطالخ قوحرو «رونلوا

 یرهشراف هراس و رکش «نارطق «نوتوت .هکرس

 «ازاب هیت ودرو : تلایا هردقوح یسه رام تالم

 مسقنم هباضق " هلبرلع-ا هلوت رالو رایسل «نزویبل

 هردن واح ین ه دلب وراد ۵۵۲ و هبحان ٤۸4 «بولوا

 یاح ر عیات هن رپ هقوا هدنتل ۱ ی

 هدنلامشهرتمولنک ۱۲ كن هبصق نالوا یانمه «بولوا

 «قرهقآ یرغوط هیلاعش قرش هدعبو هبونج «هلناعس
  ذم رهن ندلوص هرکص ندنایرج كالهرتموایک ۰

 دریحز رو ذم رلز و .راروبنل و هدنرهرا قرش ۱ هرتمولیک عب مه ۹ یسهصوح . رولکود هروک

 ۱ | دخا ین رلباج هنلرسو کت و « هژر . ردهدنتعسو

 . راراب هکمر دزو 2

 ابا هغولاق كاهیسور E ر

 وا کم نالوا یانمه قرهلوا ه دن ساب مع تودح

 .ردراو یراهق راف هخوج و ماجو یسل

(Jizdra )۱۳4 قرهل وا ه دنسدق رش توئح كن راز لاشرامو ۱ اا هغولاق كن هیسور  

 ۱ هرتمولک ۰ كن هغ ولاقو ملت

 اشک | .ردرللکد هدایز ند 2۰۰۰۰ هروک هرانمح ۱

 | ها IANS «بولوا هبصق رب یزک اضق هدنرز

 ریل ژ در کل وتق (5“ 061۱06۲0) س تنس |
 :اکداز ووا ؛بولوا ندنزاز ۰

 شقنک ه نن رفس تناص لها SEN NAIL هدنابعم كني ول

 زین وو قو ) < ۹ ناواس دهم هری ات 2
 ( نتن وق قون ) بول یک 2 o 9 ی ۱ يع «بولوا ثالشیا كم یه رحم تراح . ردراو

 | اعم هلبا هدش كا اخاف اه
e 5 3ا رحا یسطر و هدنس ۱ كار زح « بودا تافو ۱ ۳  

 هد ۱۱۰۲ . یدشلوا شیک « هلسیسات ی رسام

 طرح رحم (5 | ی رلهطا ریلنژ

 هد نمف واك رک

 ا مطرب مقاو هدنفرط کیا كناوتسا
 رانق هاو ونح شرع ۲۵ ا ق

 یتروص ریجشزرب هجوتم هبقرش بونج ند رغ لاعث
 لوط ۱۷۵۲۰ هللا ۱۷۰۲ ۲۰ گكرهدنا زارا

 ۱۵ در هلا هطا کا نانلو هدقجا و هدنح راخ

 NS یس هیس BES كنع و «بولوا هدیددع

 کهدراوج وا ییلاها . ردترابع ندهرتمولیک مع برص
 هدنرلفغ شڪ نیح « بولوا قوح هلتس هرات

 ک هرکی عهده را قوا نت یاب وا ۶

 . ردلزوک یرلاوه هلیلیدما كنبراکزور قرش نسا

 ك ید یرفاعص بولوا تبنم زا كب یار وط ۱ كنم اضف

۱6 



 و ی ز

 رب د شدت ینراهزسو تاب ومح ابوروآ «ندننیدلواقوج

 ناتسدنه .ردشمامهلوا رشم یعاسم نانلوا نوجا كم

 ۔اها «بولوا قوچ یرلجاغآ ( سونادناپ )و یزوج
 رب كوب هل را هويم كرلاو یشیعم رادم هوحلش اب كنز

 لتیلکن دنزوج ناتسدنه .ردقیلاب یرلقدتوط هلتراهم

 ۔اق . راز راقبج ید وت رییس ا عو رب یراکدجاو غاب

 یرا یراب کف اور ایم ید هدتلیعمب

 سن ومو نش «بولوا رلمدآ ENE هث ږلواو

 اسنورقیم یرلناسل . راردلئام كم هصقر و قرشو
 | یراهطا ایسنیا و بولوا هاشم هتناسل كن زا هطا

 ۰ رد واح یتالک قوجرب حد ندا

(Gimone) Eهک ردرهنر هدهسنارف  
 5 5 7 2  هب وعر

 -رق ( رولیو ) هدنلابح ا هري هم

 ء هرکص ندنایرح كالهرتم ولک ۰ لا هدش

 هدن رق « یسهعلف برع » نعي ( نزاراشن لتساق )

 5 رولدکود هنغامرا هن و راغ نادرا ناوص

  هدنتلایا ( هراول) كنهسنارف (06160) | ۵
 رس بوذح هرتمولنک ٤ كنالرواو J بد

 هدنرانک لوص كنرپن ( هرا ول ) قرهلوا ه دنسدق

 و یسل اها :EO بولوا هبصق ر ی زکس م ره

 دلو و یادنب هلرلهقرباف ینیچو ینایل لزوک هدرهن
 . ردراو یتراجحت بارشو

 هال سس هطخ قالا كن هنامور (Jiu) ھه
Eهه  

 ندلامس اب زاوتم .نامه 6 بول وا رہ ر 0

 ةناوليسارت . ردیمس يغ لا تاسرامما ناقآ هوك

 | و «راقآ یرغوط هقرش لامش ادنشا «هلناعن هدنتل
 ندنزافورب كنهروک ذم “الساس «بونود هونح هدمب

 - وط هدنسشراق ك هوخارو «ررک هقالفا ,هلرو

 « بولوا یلقیشالوط ك یسارح . رول. ڪود هب هن

 . ردهدنل وط هرتمولک ۰ ۰

 م هنوتاس ) تن هسنارف ((۱۲۲۷) | 2

 0 یدور

 ( هزب روا) قرهلوا هد یغ هرتمولیک ٩ كن ( هنوئاس

 « بولوا هیصق ر یک هبسحأت هدنرزوآ یره

 رومشم هلرلنامروا لزوکه دنراوجو ییلاها ۰

 ۰ ردراو یرلغاب

۳۱:۹۹ 

 هد ۱۸4و شغوط هد ۱۷۷۲ ( نا ) یسجر |

 و یدز

 نسخ( 6۵06 مادام | ۰ رود
  هلیفازادرب هتکنو تواکدو هان | و ۱ نرفو ر

 . هد ۱۰۹۹ : بولوا نداق رسنارف رب شلو ترهش

 1 -او كلارق ۰ ردشع | تافو هد ۱۷۷۷ و ¿ شه و ط

 ۱ تقوزآ و ؛شمراو هرحات نکنزر نکیآ هدنشاپ ۱

 3 نسلوا بداو الع عمت یسهناخ « بولاق لوط هرکص

 اتم یخد هلا ( یسوونانو سالسیناتسا ) . یدنا

 ۱۳ ۱ تا بولوا ینهاتسود تایس

 « بولوا یزو كن داقرب نانلو ناهید امد

 .یدشغا تلخ ه ( هبووسراو ( ییسی دنک هدنفب دقبح

 هلا ایکح نالوا یرررح نونف هعوج صف راد

 8 «بولوا یلتم م و هيس هلي سهدانز . یدیاراو قفلا

 ۰ ید یاسا كم یر هلک « وفع و ناسحا»

 ° قوحرب شک هنمکح ناما تورض نا

 دلو هافح لاوقا

(Géofroy Saint ` 
 . هسنارف ۵

۰ 

 | رایهتاسیورفوژ

 :بولوا تاذ کیا لغوا اا ندشوشط هان

 هدنفو بوشاغوا هلناناومح راع . ردشغا تافو

 تابیکرت كاناویح ةفاکو ؛ شمزاب رلباتکربتعم یلیخر
 لهسیاقم .كرهدیا تانا یفیداوا ر كنس هرن ام ج

 ٠ رلتققح قوجر هدنقح اضءالا مفانم ماو حرش

 نعي كنسهفساف تاناوح هله . ردشع | و

 . هنلوا دع یدحوم کررکح سوم هنرزوا نف و

 فيلا رلباتک شمب هنایکح ك هدباپ و , بول
 3 ها ی ( هووک) ندنویعیط ریهاشم . ردشغ |

 و ؛شلوا باس هغم ر دتيناط هدنف لع «بودیا

 هدنقح هبنف *هلکسمرب هدعب هدهسرلشمزاب باتکرت

 لیخ یر هضراعم .بولوا لصاح تشایم هدن رل درب

 | (رودزبا) ىلغوا س .یدشعا لافشا ینفبابرا تقو

 .ردشما تافو هد ۱۸١۱١ ‹ بوغوط هد ٥

 ,E ا غوا هلحاضیا و حرفت قسهفساف كنبردب
 ۲ و ایمدافآ هدیسکیا . ردشعا فيلات باتک جاقرب
 ست یفو شفل و ندنساضفا هبنف تامج راس

 ٌ ردرلشغل وا مادا ددر

 . «هدنتلابا هنور كن هسارفق 5 3

 و هدننبع ۳ ا 0 دوز

E: 



 ۳ ا ۱ 5ر 9 3 .بواوا

 .ردراو لودجرو یو ریمد ,یرهق
(ive |لی هدنتلایا ( هندرآ ) تان هسنارف  
(a ۳ ود) هدنرزوا یار  

 ا ۱

۱ 2 1 
RES E 

KZ ۳ 2 1 
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94 

 كەس راقلا ا را فرح

0 

8 E |قرهوا م اتم ره لا ۳  
 وا هنصق ر یارک هبحات ه هدن رق یدودج هقش

 هدر «یتاماکعسا نیتم  ییلاها و بول

 رر و لاق وت . نحو لو ریمد ,ینایلرب كحوک
 . ردراو یراهناخبد هل راهش راف

¥ 

 کوص كن



 )ا تللالا لصف ناسا تاب )

Eهدناریمهد |  (Saa de Miranda)رو  - 
 بولو) ندنسا مه ووو فا رک

 هد ۱۸١۸ و «شمځوط ق 1448

 زکترو .بولوا یراعشا لیخر ۰ ردشعا تافو

 ۰ ردندرلن الوا بس هنحالصا كثناسداو ناشل

 ۷۵٩ كنهغار هدناتسهج 9 2
 کاو ا مش ب رغ هرتمولب ؟ ۱(

 ٤٥۰۰ .تولواههصقر عج رنک اتق هدنرزوا یره

 کم یسلاها

 . ردراو یتالوصحم

N 
Zaandlam ۱ 

 ,Saardam ) مادن "از ےکنم

 وه ىلامش كکتل (
 هدنقرت هرتمولک ۱۳ ك ( عراه )و هدنتلایا هدنال

 « بولوا هبصقر هدنرزوا یربن ( نا از ) قرهلوا
 لنشب «یسهرظنم ری ونصت نایاش ؛یسیلاها ۷ ۶

 «ین افسلبخ «ینراجمنودوا «یرل هناخ باشخا لای
 «یرلهاک<سد صوصخم هنلامعا یک «یسیهام دص

 .ردراو E ٠٠۷و یر هق ر اف نارطقو طالخ

 هدفا نارتو ل مدهب هو در و
 اک

 . رو مویلا

 . هسقاص ) كنهن الا (52۸۱۲۱0) ) ۱
 ا ودور دنت وک ( نکته

 گن هنوسقاصو هدنسیقرش بونج هرتمواک 5
 ۰۰۰۰ پولوا هبصقر هدنرزوا یربن ( هلااس)
 هلراشاق كوي اس و هخوچ «یتکم میانص «یسیلاها

 ریمد هدنراراوجو یرهقراف هویهک یازجاو نوتوت

 یندعم
 یوم رهن جاقرب هلعسا وب هدهنالآ (Saale) | هاب

 اس هنوسقاص یراکویب كلا «بولوا ]

U 

 1 < هلن اعسن ندنغاط غ رماتفحف كن هرب واب هک «ردنناسد یس هل 1

 | نوا کسو بار و یشدآ

 ب رولیکود هرم |

 | یهاکتماقا . ردشلوا لوغشم هلک رکوا

 کیو دغاکو یراهناخغابد هلبس هش راق تاحوسنم

 | هتقاص «غروبنرب تلامنآ «غروبنتل ا هسقاص سیار

 (E COs 2 یکتا
 ۳ «كرهدا قش ینتلایا هسفاص كاهبسور و

 4 ندنابرح كل هرتمولدک ۸ ۰ ۳ رهک ندنجما دف

 وا هرتمولک ۱۱ (تسبرز) «هرکص

 ۳۳. رولکود هتغامرا (هلا)
 )۰ هک «رد ( یسهلااس

 ۱ هدنرق [ ورک ) E ا كل هرتم ول رڪ

 «بودیا ناعرت هد ر واب هس

  ایرتسوا ) یسعچوا س .رولوا صنم هت رهن (نام)

ENE۱ هدشنرف ( نزّواه غروبخاس ) گن ید  

 ۱ ۳ ۰ یسارجم «بولیکود هننرپن ( هج لاس )
 ۰ ردهدنل وط

4 

 4 2200 Sare ( هتنراس دوخاب | 1

(e 
 «هللاع ندنسهرد زو ناد ( چانس ) كنس هبحات

 رە ندنجا یرهیحان ( غروسرف ) و
 ۲ . ( هرآ ) ندلوص .هرکص ندنایرح كلهرتمولنک ۱ ۰

1 E هبولاتق هدهناسا (52۸۲۵۵۱۱) ۱  
 راب و هدنتلابا هنولسراب كنس هطخ

 ندهنولسراب و ه دنسدب رع لارش هرتمولنک ۱ ۸ تن هنولس

  هبصقرت هدنرزوایطخ لو رمد ندنک ههسوغاراس

 . قومایو كو ردق ۱۰۰ ءیسلاها ۱۸ ۲۰۰ ؛بولوا

 ر ) هک ردرم ر هدهرګ وسا

 3  ولاتو » هلمتهح یارک اا ردراو یر هش راق

 ۱ ودل و ترهش هلک د « یرتسجأم كن هن

 ۰ یمرس دوخا ]

 و هنأت وبجار كناتسدنه ۱ فام راباس

 0 «بولوا قامرار ردنا نایرح هدنر هطخ

 دانا دجاو «قرهق آ یرغوط هب ین رع بودح هلن عن
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 هن زفروک ( یک دوخاب) یابماق درک س

 ۰ ردشنح هرم ۰ | دابا دچا .بواوا# ِ

 0 ۲۷۰۰ ی.هضوح .ردهدننروص جاخ 3

 هدهسان د كرل موم قاقاروق . ردهدناعسو ہتھ

 وص هرتم تکه Y ۰ هدشناضف و 3و زکلای#

 یتسلک < بوصاب ینارطا هعفد قوح یراوص رکود

 .ردقلقاطب یئارطا كنبصنم . رولوا بحوم راغ 6

 . ردلکد اص ا راس «بولوا سن یزقآ

 ٩21218 ) تو لآ ر ال و دوخاب 2

Lk, jly (Villa Real do Sabara j 2: 7 
 و هدر وهج )سار < سامو EE كلا

  اقتلم كنراره ( سالو سادور ) هلا ( هراباس )ا

 امش هرتمولک ٩ كن ( هشر البو ) قرةلوا هدننس

 هیصق رب ی زکصس كنغاعس ( سالو سادور ) هدنل 5

 .بروا
Ll 1ب تنس  (St Sa bas)کارات ا  

 ۳4 ساراس
 خرا ۹ « بولوا ندنرلزب نع ۰ ۱

 شن وط ه دنسب دالنم» 1

ESو 4  

SION 6هردشعا تافو  
3 ۶ 2 

jÊقوحر هدننطسلف  ENEنوناک . ردشعا سدس 5  

 ۰ روئلوا ارحا یسیدوب هد ۵ كالوا 1

 اربا یکی 4 تولوا هنلناز رسک طاباس

 یفیدنل و فورعم هلیعسا ِ شال, ) هدیدنع ا

 ییلایهاءردروطبم هدنشتافبلات برع ی ا

 - دنقرعسو ۱۰ نددنج هد رق( ەتو ) هدرهلا و 3

 . یدنا رومشم هلقلماح ر

 وا هبصق ر كح فک ت هدهفاسم قاع” رف ۲۷۲۰ لند

 و یس ۳ طة م تااو د ضع نودا ل لها تر

 یو توقا "اور ند ( دمس وا ) یتغیدلوا نیو

 . رودیا نا |
(Sabaki)نه اات كناق رف  

 ۔ود هیدته و ندنسق ۱ یاباس ۱

 " « بولوا قامرارب روا ۱
 5 رولوا صنم هد رق ( هدننلم )و 3

 ا (یتآ ) یراکوب كا ؛بولوا لما ددا 6
 . ردیرهن (یدآ )دوخ

۳۷:۹۹ 

 هداز هم مو لوط تكا رع .رولکو

 ۱ ر هدنتعسو هرتمولک ۲ هسا لح ب رق هنیصنم

q <۰۱ نول ا هدن رې .ردراو یسلاها  

 | 9 یسا هدش رف ا

 | هدیونج ضرع ۰

 رانا قوحر

 با س

(Sabana) 4 0اب ) ہدطسو یاشصآ  

 -وهج ( هیبمولوق و هدنخزر ( همان
 لک هل رهن ( هریوت ) بولوا رهنر هدنتر

 یدم دازکو .رواکود م ( ناف ) هرکم
 رثا” ردق هیراقول هرتمولک ۳۰ ندنیصنم كلرهنوت
 . رولوا لا هب هرتمولرک ٤ یعسو هدااحوا .بودیا

 رخ ی 2 كره و . ردهونح ندلامم

 كنخزر هماناب هل رفح لودحر ردق هب یسالطآ طرح

 ردوا روصت هلناعفد یس اد نداروا |
CA _)20۵0(طرح  ES RSداو  

e ۱ _درو ) «بولوا  
 هلا یلونج ضرع كنسهریزج

Teکاو ۵۰ ,ینول  

 - هبصق ( هراندا ) یزکم « بولوا هرتمولیک ۰

 ندنفرط كز رو هنمظعا و كسیلاها .ردیس

 یایرح

 ه دد-ف رس

 ۰ ردعخاو هدف رش لوط

 ردشلر دتا لوق یهذم كل وتق

 ۱۰۰ هدنرف سلبا هدنیطساف

 «بولوا هد رق رل یواح ی هناخ ردق

 رهشر هلا ( نورعت )ايو ) هراس ) 9
 لوا هنس ٩۲ ه نددالسم هک «یدبا

 ۰ ی داوا یتخاب كزتلود لس السا قلهرا ر

 اص ( رج ا یثرقلا ةصہح یا ن) ۱ ما

 لغوا نفاق بولوا نده ۱

 تاور فی رش ثا دحر نهرادبع

 تاک ترضخ «بولوا ندد ها ته 1 |

 هدنرلب ون تم دجت دص دنا ( ملص ) ك

 و یوص یمنی دل وا یا اس هدص هدعب ردو

a 3 

 دو تامدا زا
۶ 

 «بوالوا سست

 ۰ ردل وعنم فد رش ثب دح رب ناد تک ر

 کت ۱ ۱ و
 ك وصاو ىج دب كنتلود ساد ص ی

 E E مارک ی دار ندرص یردارب

 ملسم هلودلا فرش یکاح لصوم هدنخرات ۷۲

 ضرقنم هلالس و « هلکغا طبص یروک ذم رهش |

 هارد تا فا ۱

 توقع ا لع ۳
 هدلاح یغی دل وا یناردنزام «بولوا ى

 امز دریک اع بز تا روا ندنس هروع كولم یلھد |

 ینامزالم ك ج ملاراشم را

 کا

 «هلتلحر هاد ده هد ۱
۱ 

 یتاوزغ كملاراشم و ؛شلوا لخاد هنکدس |



 ب ۱ س
 تب وش . رد شما مظن یونثم  «هرزوا قمل وا

E 

 ما Ey را مکف وسره هدید

 ام یناریح هیداب نیرد هدوهب تشن

 « قویقرش لاوحا جارت » ( لب مایلیو) دس
 ةا (كت فسو ازریم) مدام کار لناونع

 ۔ردارب كنوب و «ینیکیدلبا سلخمت ( یباس) كلرعاشرب
 یرلقدلوا ندنررادبصنم كركلاع بزكنروا یر
 بولوا مدا رب برشم شیورد تای و هدلاح

 ۲ رویدیا ناب کلا تافو هد ۸

 هدنتلایا ( هتراس ) كنهسنارف (8۸۲۱6) | ا

 كنرار ( هورا) ا ر روا
 لاعت هرتمولک ۲۸ كن ( هشلف ) قرهلوا هدنساقتلم

 ۵۸۹6 «بولوا هبصقر یزک ص هیحأت هدنسوب رع

 هدنتسوا «یسور وکر لز وک ندصص هایس ءیسلاھا

 تناق < لو ريم د ۰ یرلهاکح رفت لزوک ءىس فلورا

 هلندعم روک هدنراوج و یتراجت كلشیا ,یرلهقرباق

 . ردراو یرلقاحوا ص رص
 ,Les Sables ) هولود هلاس دوخاب ۱

 ( هدناو ) كن هسارف (5. 0۱0۲00 | هللاس

 | . برع هرتمولک ۳ ك( نوروس سور )و هدنتلابا

 « بولوا هلکساو هیصقر ی زکص اضق هدنسس وح

 یرلهاکتسد صوصخ هنلاعا یافس «یسلاها ۷ ۰
 جو سو زوفاتسوا و هبلدراس ظ وفحم هدنجما هکتو

 . ردراو یتاجارخا لیس) یردب ۰ یدبا بهذا ینارصن «بولوا ندابطا
yg) 1۳وا  — (Rivière au Sable) 

 یا صآ هلم اول . « هرد موق » 7

 چاقر هدن ر هعطق لنوشمود و هع كلام ا اعش

 .ردراو ره

 مع ( (Sable and | تم ۳

 طرح رح A E نت

 ٍ با س ۳:۷۰
 ها ( دنال_بیا هلن اس باق ) دوخاب هلعسا ولو

 -ود هدنسب رغ بوذج هرتمولک ۲۰۰ كنقافيلاه

 د طو ص هنتلابا هج وقسا 34 كنس هعطق نونیم

 «هلغلوا ترابع ندایق وروق «بونلوب یخد هطآ رب
 .یسلاها زملکنا نالوا هدنرهدار سوف ۰

 . رردیا شیمت هلک ایهکو هلی
 هدسراق (رواش یسیسراف لصاو) | یار

 ونو نورزاک .بولوا هیحانر مقاو ۱ 23

 دودعم ندهیحانو رلهبصق قوچ رب هلرارهث ناجدنب
 9 فو وا و كحوک ندرارپش روک دم . یدنا

 یخو یس هبصقرب هليا ( روباس ) شغلوب رومسم ت
 . یدیاراو

 ,یرهبصقو رهش «بودا هلام هدنش رعت یتارمت و

 .یراع#ا , قصالم هراز رب نامهیراهرق .قیص ك

 ,قوج هدهجرد كح هلدنک هدنتل | هکلوک هجرلنوک |
 .قج همالباق هبط هحمار رب ینل هتروا نوت یراکعچو

 مامرخ «نوهل ,لاقتروو «یتفیدلوا لوذبم هدنروص

 دارلهو-یم یک موزوا «مداب زوج یجا .نوتز
 .ناس یتکیدلک هلوصح هراس و یشماق رکش هلبعاونا

 رهاشم قوجر ندهراسو الع ندهبحانو . رارودنا

 . ردشعا تنش

 هدننامز هبساصع یافلخ و

 هاشم ها رویق ] لس تب دفاس

 .لزاوها لصانع .بولوا ندابطا یخد ( جسوکا

 -لغوا كرکو یسیدنک رک «هلغلوا یناتسزوخ ینعب

 .اتسراع رواسیدنج ؛بودنا قوفت هنرد هدمولع
 كن رلفاخ و كللاب کیف هفداخ . یدا ام ا ۱

 هرتمولک ۷ بن ی تی هبح وعسا ین. دشالطا

 قرش هرتمولک ۰ اوشا كقافیلاهو هدنرلقجا

E Eلوطب ۲ ۲۰ لا  

 هیصیلخم ر و یرانفرب « بولوا هطار هدسیق

 .و هدن ا سسو طولب ایرثک | . ردراو یسهرادا

 . روّیلوا یعوقو لع كنبرلاضق کد تقوره ءال
 شمرک هنلاح یاس هدرلراح وإ بولوا یلاخ

 . رالتوا رل ریغیص ماطر

 ات ۲۵۵ هد نامز كهللا یدتهم '« بونازق ینهحوت

 مردرز هحو ر A . ردشعا تافو هدن ګر

 .ةمطالا یوق ىن باتک» ««ريبكلا نذاارقالا »
 هرات کیف نینح ی درلا تاق ‹ « امعفانمو اهراضمو

 ف لوقلا» «« لهسلا ءاودلاو ءاذغلا نب قرفلا ین

 .تفاطل كنهیحانود برع نویفارفج ضەب

 ۱ باقیلأت ۰ « ةیودالا لادبا باتک» . « ةظقلاو مونا
 .هلودلانیما «بولوا ی « نذابارقالا» یونس لا كنت
 ِ .هر هحفیج یرومشم :a نالوا هلعسا و ك دیتا

 و لوادتم تر یاتک و لب هجرت بحاص ردق

REET 



 ب | س

 . ردروهشم ید یس « هودالا لادا باتک»

 (تساوخ رواش دوخای)
 هلا نات سزوخ هدنارا

 | - رف ۳۲۰-ندرولو ند دی وا هددنشدار ناهفصا

 | نوبفارفح یینیدلوا هبحانو هبصقر هدهفاسم قلغس

 . ردروک دم هدنرا | برگ

 الاب! كاتس راج (52۵10۱6۵) 6
 ؛(تلنمز) لا ب قدن 9 ۰

 ارش «( لر )و (راوکنوا) ندتتهچ قرش لاقت
 ید ابر (سکب) و را )ا و
 . ردطامو دودحم هلرلتلایا ( دوسرو )و (شوه) "

 ۱۷۰۰۰۰ بولوا هرتمولک ۸۰ ی او ۱۱۰ قو

 .ردق وح یرلتلق اطبو زود یسضارا .ردراو یسلاها

 .ردنسهبصق ( ولاق کان ) یزد

 كس ةر هاو اوج و رو (2 ۰ ۹

 ی 6 بولوا هطخرب ترابع نرو قرش لاعش

 ,ESS CE رلزىلكىنا .ردقو همش هدنفج هنل | تال ۱ : و ۷ BA 1 1 ۲ سس | ۔ هاء وق زلکدار قرەلوا ه دنس ها2 ن كنتلود
 هللا ۳9۷

 ۱۹۰ ۵6 ۱۱۳۰و نا شع ۷۰۲۲

 .رونشلو هدنسهرادا تم كنم

 | (قور ) ا: .بولوا دت هدن هوا فرش

 عبا هکر ات ۲ وئحو هلس FE هیم السا توک

 | نیعمریغ یدودح ندتهجو « بولوا دودحم هلرارب
 د یسهرعتس 4حاسم هیاع ات ردمف عزانمو هیرلیا یلردشیت كاالوصحم و زونه ندنناصقت 1 9 1

 یهدفارطا هدلاحره بولب رتسوک هدرارادقم فاتخم

 ید یسلاها رس هنلوا نیم
 هدایز ندنرلتهح راس تو: رو یلحاوس . ردهدایز

 قوج یرلنایل و یوق ۰ بولوا ییتنقیچ یلیتنریک
 ندنف دلوا برصو كرد هدرارب شات ییحاس «هد ۹سا

  هطآ قراره قصار ردتو یسهلکسارب روم

 ۱ ی رغوط هب ونح ندل امت هدنجا كتكلمع 5 روش

 ضمب كنو « بولوا دتع لابج *ل-اسرب كسکو
 و . راقبح ردق هنعافترا هرتم ۰ یرهورذ

 . ردراو یرالوق ینازوا هلوص و خاص كەل
 لئام ۳ رنک دننه قارشو هک مر

 ۱ كرلن و يىق ا رب جافرب ه دنتهح ول هلغل وا هدعاات

1 ۷۱ 

 یسارخ ك ( ناغنانابانیک ) نالوا کوس كا | .یدیا لملاروتشد هدنننب رلیجازجاو هدراهناخ هە

 ب | س
۰ ۰ ۳ 

 تا هاوتسا طخ ردقهنره . ردهدنلوط هرتمولک

 هدنسهاس رقم نسا هدنر وص یماد «هدهسیا با رق

 هرز وا یعسو دح بولوا لدن هق دل وا یساوه

 نوناکو ٤ هدسنام هل اسح دارغتاس هرارلانازبم

 لامت راکزور ناشي ٠ ررتسوک هحرد ۱۹ هدلوا

 یی رب .بوسا قد رغ بونج نزایو ندیقرش |
 د لتدش مد هسیآ هی ا .ییعکیااو شاوب |

 نرشت اضعبو ندا نرش . زالو عوقو راهنوط

 ندطانش 6 بول وا 1 وم روا ردو هطارش ندل وا

 3۳ رو و سم مکح قافار و ردق هشنرلادتا نار زح

 هرالشاب هنا ر روم اب ها ضعا کام ندنار زح ۱

 “ر مدقلانم یسل اها «بولوا تدنم لر یسضارا ۱

 .هسر ردنا عرز هراشو رصم هقوسأت ها لس ۱

 قجمآ ٤ بولوا یراربخ هلس ندهمزاقو نابص هد ۱

 | ,Saba 52090,) قىس ابو اس دوخاب
 «رارک | ا قرهجا راکىلد هدر هل زاقر یر وس

 رکا « رازکا مخ ندیکب هج # نلوصح نو و |

 ۔ وصح لیتیلک .هسلوا قجهنلوا ارجا هلال تمارز

 .رارودیا لاصعحصا نو وت رادق«یلدخ  بودیا لاح دا ۱

 مر ر و هر « طب وبيج «قوماب «ه وهف «یشماف رکش

 یس4ج «قر هنل وا ه رحم یخد یالوصح هر ملاقا

 دا رام دا كح ەليا 6 هد ۹سا ی لزوک كم

 یک یز وج ناس دھو لفکج ۰ ردشم هم هل ر وت وک

 راسو صوم .رشیت قرهلوا تبان ییادخ تارام | دەس هرتشولکک میس و یا و

 قوج و قیص ك یرلنامروا ۰ ردراو هدیرهویم ۱ ۳ 1
 درو لاری ا ۱

 -اغآ تیفیذ و ثا هتسارک لزوک وح كن راعتا ۱

 .هنوک « غم ,روفاکندنرلضعب «بولوا ترابع ندرلج ۱
 شم همر وک هطلاب . راقبح ریش یک قوحاق و هقرب

 تاناوبح هل دسح یاق كس اهاو یک كنرلنامروا ۱ و نام چافرب اص هنارم تاستک او مالغاص هو

 یتأس «نادکر ک «لف «بولوا قوح ك یتهشحو

 «ینآ عونرب ,كرکع ون جاقرب سراب .نالبق «هدنام

 هیچ اکیا E غناتوا غئاروا «زوموط
5 ۰ .۳ ۰ ۲ 

 ولاومح راسو ساک كا «نوع* ر دو سدح نوا

 هدهسا زا ةیسن یروط .روشلو هرزوا ترث؟ |
ASی  

 اور اسو ج” ال رق » نیح کوک هل.-ع ون 7 كولو س



 با س
 ۳: یخد شوق عولر ریس یسهوول . ردقوح یرلشوق

 نالوا لوذشم هلمالب وط یرلن و «بولوا یلترنک كب

 ردق قنارف كم زو یونس ندنو یرارجاهم نيچ
 كنلاب هدرلرپن دا رکو هدرازکد رب ولولا تراجت

 . ردقوح یعاونا

 - وا قوح رلخاسع هدنرامنا .هدهسیا دوان یرلیلع

 یک یالقو رقاب . رارولوا بجوم ینالت یلیخ بول
 شا د یمیدنل و كرلن دعم ضعي

 « قایاد یسلامها . Os ارحا هسنف تا

 بولوا بوسنم هنرلتدسذح زملکنا و یلئح «یلالم

 رب یفحو م راقایاد نالوا یسهعدق ةبلصا لاها
 نالو !ندتم هلمالسا نید < راراشاپ هدرلغاط هذلاح
 «بولوا نک اس هدنرارادک ككرارهنو هدلحاوس رلبالم

 زونه هدهسا

  هنوکندنوک . رار دوشم هلقلبعقیلابو تلیصمک هعلشاپ
 هلتراحم و تعارز هسیا رللننح نالوا هدةلاغوح

 ابو تلابا ٩ تکاع . رردلوغشم هلرلشیا راسو

 سر ؛بولوا مسقنم هغاعس

 .ردب راسبب ر را همکح ىلع ید رلیلاوو دلزبیع ساجم
 نکنم ندنلاها ءاسور هژرلن و و یار دم تابهرب

 . ردراو ید یسیموم ساجر
(Saba) |کە داق سا  ) f1 زح )3  

 ET ۳۸ لندنر کو 1 تب ۱ هب اس

 ب هرتمولبک ۲۷ كنس ەر زج ( شاتسوا ترف )

 بونح هرتم ونک 4٩ ا نارام تط )و هدا

 هلا لا ضاع ۷ ۱ قرهلوا ه دن ید يع

“oro ww.كح ؟ تولوا ءقاو هدس رع لوط  

 یا كك ووا یراکهتبا کشت كن راز نت

 زکلاب ینهیعطتس هحاسم . رونلو هدنسب نع لاعش
Eاھا ۲۰۰ ۵ «بولوا ترلابع ندهرتمولیک میم  

EESتاد نازل و  

 ۱ ترابع لدهمنرب قلابقو لکشلارودم . ردراو یسل

 | لقیشالوط ندهلکسا که.:سیونج لحاس «بولوا

 هنسهس نانلوت عودا هلدويجاو قوماپ هلا لون رب

 یسیلاها . ردیس هرق ( قورول ) یزک م . ریلبقیچ
 ۔زیاک نا لحم ناسل ءهلغملوا یهیجوقسا الماک نامه

 هدلاح یر دعش «بولوا عبا ه هقراجاد هلمتف و .ردهح

 . وددودام ندا اک كإف

 قامرار هدیقرش یا رفآ (8دانذ)
 تان لاس «بولوا

 سینی

 . رولوا بصنم هیدنه ط۶ رګ هدنسق رث بوئج

VY 

 | هلهو زا كب یارشح راسو نالس

 . ئرلقدلوا نک اس هدامور یخد رنو هصساضتقا

 . یروهج هنازول هلکن و ه دع) و هدنحا كتبر وهج |

| 
 اس رقت «قر |

| OE 

 یا قم ۱
 رحم «یرغوط ندنغوط ینتسهضوح زبماز محیطه 
 كلابح *هلسلس نارآ ندنمبانم كرابنانایکود ۱۰۷

 رش ادتبا < هلئامن ندنلمر نانو هدنعافترا هرتم

 ه یلاع قرش تابو هونح هدعب  E؛یردثآ

 ایرقت اتوا راما قوجرب ندلوصو غاصو ۸۰۰
Es 2 د عن رک ندنا ر كلەرتم ولك 

 ھه دكرهدنا هلادر لقلقاطب و

Es. امو یھهایم ناضف ٠ Ez 

 یلتعرس كب ینایرج | تیام بوت فرات چوا کیا ۱

 وم ارق .رداکد حاص هت اقس ریس «ندنغی دلوا

 هدنرلمس
 ۰ ۰ رداکد هداز لدهرتم مراب یانرد

 ۱ 33 . نرق یعتل او یعش (۹۵ا1۲0۵)
 ساق 1۳۳ هات ردرورم | ریب

E)هم یر و لاح  

| 

 ا
 ( هریباس ) یرلاروا « هلک ا نطوتو لقن هننرلتهج
 E و ( هنر ) دوخاب

(Sabins) 4هدنراوح امور هدایلاتا  

 هدن راک. :۱ یلابج *هلسلس (نیننا ) و نيب اس

 ا ےک موق رب شفل رو نکاس هدنسهطخ ( هنیاس )

 اجو .یدشلوا یر ه را چاقر هژرابلامور بول

 یه كنبرب ندنایر

 عساو هی

 . هس هدنس هروا « بولوا ردق هرم ۰

 3 بولوا موق رب 9

 یسدو هنتسد كتههسور هدنطساوا ن

 ه ده امم نانلوا دفع قرهلوا

 ۱ راو یرلن ابعا سلع و یرا را دمکح هجرآ هدلاح

 ۶ ةرتلامور نوتدس تولوا بولغم هدب . یدا

 م . یدرلشغ | قاعلا

  ۹ e e Eا ۱

 ا( )اللاج هلتسلس تیتنآ «بولوا هعدق ةطخر
 یس هطخ هیرورتاو یرلارحم كانرارهن و )و آره  ۱

  ( Eهللا ( یت ر ( آروچه 

 ردوشنم هدنسهرا یرلتلاا ( هرورتلوا .

  ( Sabine ) | Aبونح كت هک كلاع ٤

 کود هت زفر وک هقبسکم مدتها د

 و «هلناعبن هدنتروهج سازکت «بولوا قامریا رب

 ات

 ید عقاو هاك س

E۔هقا یرعوط هو ح ه دعل و ه قرش بونح  

 .-زج و للقیشالوط كلهرتمولیک ۵۰۰

E 



 ۰ رولکود هلوکرت نالوا یط م 1

bini ( 3 ) ندرا وغ رغ كوس 
 ندنسی دالىم جرا ۰ ء LE ناتا 3

iیرلن ايت رخ بود قلایاپ هنسس کیا كرا  

 ا
۰ E 

7 

 داجما یت داع قا كاج نوجا توعد ها

 - رایمول تناملاتنا (5۸ظ]006۱۱۸) |
 هلا ا )و E اد

 «بولوا هبصقرب هدنسهرآ (مووتنام) اھا ۰

 . ردراو یسهعاقو یل

 اک کار E را ا

 ۳۸ ۰ كن ( هدو ) و هدنتلابا نالوا

 هدنرزوا یرهن (سوماس) قرهلوا هدنقرش هرتمولک
 کم ییخاد « یس اھا ۱۹ ۰۰ <¢ بولوا هدصق د

 س .ردراو یسهسردم صوصخ هرلساایو ید

 _ام) فرش (جوغوا) و (كرب) "الاعث لابا رءاس

 اب < ( هاب ) ندنتهج یلرع بونج «( شور " 3
 هلا هرناولیسنارت یخد E (سقلوباس)

 هرتمولدک ۰ EE یو تولوا دو

 . ردنوکسم هلا یلاها ۲۲۰۰۰۰ ءہالاج یتدلوا |

 ۔وا زود یرلفرط راس و قلغاط یم ونجح قرش
 روتو سومأس هست . ردقوح هدیرلقلقاطب بول _

 .ردقوح هدقرامنا رد بودا قشبیلابا یر 8
IT : 

 . ردراو یرلندعم وةنچو نوهت ۽ ریمد « شموک "
 .ردراو هد یر هش ر اف ماج هل را هناخ ریمد

 نرواس

 .ردق وح نالوصحم ه و-م و بارشو تایوبح "

 هدندنم رتسانو و (5۵۱۷۲۸۵)
Chronosیھ )  

 ن دن هو ک ات

 ۳ تو

۷ ۱ 

 9 ندنامز هدنریطاسا امور و نانو یسا « نامز 3

 ههو «بولوا بذاک هلا هاتکندنس را کک
 ٠ یرلهلا منهجو زیکدو كنبرتشم یتمب رتییوژ نانلوا معز
 .اعسو یردب ك ( نوتولپ ) هلا ( نوتین ) نانلوا مع "

 اک ن أ هلا ( سوناروا ) نالوا هانک ند

 نالوا 2 یردب كرلنج ۰ یدا لغوا تن ۱

 EE دالوا مه هلمتقفاوم دا ( نات ( یرداو

 قلخ یردار هدتافو بوتو زا وط رافوط یو
 یتوتول, هللا نوتدن و ؛ شمروتوا هتم هل طرد قلوا

 هش دنک یراق هدنغب دغ وط رتس وژ .هدهسیا شو 7

۳3 

 | س ف
 - راتروق یرسوژ «قرهردنوت شاط رب هنر بوت ۱ هلزکد « یک یرابنا راس كناروا < هرکص ندناب

 نوتب هلیسهطساو یقمر یتوق اوک .هتشب ندقد "

 هنرزوا كنو .شمراقبح ندننراق یخد یتوتولب هللا

 شع ن راح «كرەر دا دامس ¿ ییسب دن ڪک ناتا

 قجماو

 هنسیدنک كرهدنا هشیدنا ندنتوق كالغواو نروتاس

 ؛ شمراتروق ی «هدهسا

 رادربخ ندنتی و كردن رتس وژ لک ا دصق ء وس

 داش ۶ ا طاقسا و

 (موبتال) نالوا ترابع ندنراراوج تبامور نروناس
 ا لا دات (سوناب )رم توک اهتیشهطخ
 فاخ هنیردب یاقو «شغا جوزت ی ( هلو ) یزق

 ادعو لص اوکو ؛ A ا یعارز هرلتان الا .بولوا

 و ا ر نوا ز و تم موق 2 دراو تس مکح هل

 ا ( هریاف ) 4

 ووم ت هاو اتنکتا ینیدنک هیر ر 7

 تقو واو

 5ام

 شما ER رود تراس

 یراب ها ( نور هخ ) ندنعاع>| هلک و ا

 شہ وط صخر ا ناسا

 كرلہنانو و هعس) یروتاس دژ راتتال اس 5

 ییعکیاو تعارز یسجر بولوا هقشب یسونورخ

 . یدرونلوا معز یهلا نامز

 = رن اتا هنر دلوا

 - راشمل وا دیح وت و دعا

 «بودا تذاع هب ذاک هلا و رل لامور هداز لا .

 دنا راو دعم ر ےہسح هدامور صوب 4 داع

 كوس ك هس رم هنمات تل و هل اسا لانروتا بس و

 قد ہح ردق هلل . یدرونلوا ۳ RE و روا

 ر وصت هدننر وص راتخار یدانق و یلل ةص فععضصو

 .یدراررو هار هننلا رک د قاروار هتلار ,بودنا

 حاورا هدندنع رلبرصم کسا ۱۹۸۱۱۱ | یتا
 لکوم هنآ وما ]

 نالوا هانک ندحور و شمروط هب ساقا رد بول

 ۶ یثوق رب
 اووسواوک « هده رصم هقسع را ا

 هل سا 9 5 هدن ربط اس EEE ج

 نل

 - وا ید ر روا وا عز

 یعر نادلوا ر وضد هد ر وص ردنا a ظا

 هملا ر

 اوا گد یسهجوز ك( او ) «بولوا هذاک |

 یغیدنلوا رق ندنف رط یردن راق كس هح وق اوکو

Eeةَ ریلس تا هن داپ بوت[ اا  

 مساوت هدهرلب راق قمر نانا هل را هزانح كنرلحوز

 ریل رو

 اس
 ىلا ترشعو راشا هدف 2 و هدن ربط ك

Sayre) 2اش | امورو نانو کسا  



 تام
 ست هروخ بولل و هدننأ ك ( سوقا ) نانلوا مز

 هدنمسر ناسنا یراب هک یرایو هدتروص ردنا تبق
 . یدنا هموهوم صاڪشإ ماطر رونلوا رو صت

(Saginaw)2 ی 5 كەى كلام  
Eوک (نوروه ) عقاو هدنسیاامث |  - 

 :a تم «بولوا یوفر كود کلمات یی رغ كل

 کاو
 .وک نافیشیم كنهروک ذم كلام س ۰ ردراو یفیلاب

 . ردراو ید ربنر هلعسا و رولنکود هنل
(Saginawcity )تكا  

 - وهج ناغىشيە ك 2 اس وانیجاس

NANE 

 چا  Eهدنلامش كع وصمو هدنسبب رع ل واقم 

 ET هلحاس كسنوتو رازج هلا هطخ ۱ ینرلبر نامروا اضمب و رالاح کاتر دل وات

 | قوچ كبو یرلهظا لزوک . ردهرتمولیک ۰
 ..هق ذال یررکداتو « عماج یی هبرق ۱۸ و عقاو هدنس

 | هدنسیقرش لاعث هرتمولیک ۸5 ك (غنیسنال)و هدنتیر

 ندنبصنم كرو و هدنرانک ی رېن وانیحاس قرهلوا
 - وا هیصق ر یزک ج قا ےس هدن راقوت هرتمولیک ۷

 هلر ام «یتراحم كلشوا كب «یسلاها ۰ ۵ «بول

 هراسو هتک ام « یراهناود ¿ یرزارح رود

 . ردراو یمیانص راس و یرهناخگابد_ «یراهش راغ
 رار هلا 0اا تشاا) نانلو هدنسش راق

 اس۹ «بولوا غلاب هس ول ۰ ۱ ه یسلاها

 تاشو وم ا هل رل ت 2 ددعتم و یسهنافتتک ه

 تعحاسص هنسهدام « هتشعس » ] | ی

 ۲. بروس |

 هلبجاس
 . هطخ كیدنو هدایلاتبا ( ۱

 ی 3

 «بولوا هرصق ر ی زکس هبح ان عقاو هدن رز وا ی رب

٤ ors6 یرلهاکتسد تاحوسنم كوب ۰6 یسلاما  

 . ردراو یو ریمد و یتراج بارش
 لصانع «بولوا ندنسار مش ناربا ا

NLبت وش 2 یرقت دو  

EIT 

 نت زا یرمخ ارتلد هک نآ یا

 تسی نم زا یرلا دوخ ی رکتیمات

 تیک لد نیاک وکم نک ماد یر

 نمزا یرکید زا تسه هکر اک نآ

 هلک و نالوا مولعم یس وفا یانعم | | تر

 نا لو هد رګ لحاتس هداشرفا ]

 رحم یر هععلشاب كرل و ردشلوا 8 هرا هطخ ضعب

 تدب

 یربن ییا هلرلما (یانورو )و (رییت) .ردقو

 .- رالبس ماطر یسه راح هایم ۳ ۰ و دنناص ا

 :وا قالطا مساو ید هکلاع کود وا بول هلا ۱

 5 ا ندا وام یمسا ( یلاخاس ) «بولوا |
 ۳ قلاب دتع ه ونح ندلاءت . ردطلف ندعسارب ۱

 نا یاو ٩:۷ ىو ,.بولوا هطآ ر نوزواو راط |
  هردهرتمولیک ۲۸ هدنلحم راط كاو ۱۹۵۰ هدنرب شینک

 كحوک یهدنفارطاو Ve 10 یس هیس ا

 ۱ | (هګوبل) «قرهلوا هدنسی ونج برع هرتمولیک ۰

 یغاط كتكوت كا بول |
 - وا مقاو هدنسش راق یصنم كنغامرا رومآ كلا ۱

 نال |
 -ونجو (اینیرت ) هدنتهج قرش «بولوا زود یلحاوس

 ها

 7 هافسو دابکنز ەل هنسهبقرش لحاوس كیاش 2

 اسل یراکدل وس كرلن و هنس هنسرلاها تناروا «بولل

 9 دز( لاوس ) دو (یساس).یغد
e ۱ Eهبحات یبا هلعماو  

 ۔اضقو قا_ڪس اکع یر « بونلو 3

 . رد بک ندهرق ۵۸ و لاک هدنساضقو قاعس
 ید هدنتساضف زک م كنتالو برع شابارط س

 . ردراو هبحاتر هلم اود
(Saklalien دوخاب Sakhali دوخا 2 ۱ | ییلاخاس 

 -راق ییقرث لحاس هریس

 «بولوا هریزج كوب رب هدنزکد قحوخواو هدنسیش

 ۱۳۹ ۲۹ و یلامثضع ۵4۳۲۲ هلا ۷

 یشیدلوا دتع هدنرهرا قرد لوط ۱:۲ ۲۵" هلبا

 ۱۳۶ ۱۳ ۵۳ ندروک دم لحاتی انک « هدلاح

 ا ردنوزوا و راط ناد ( یز
 - ری هلزاغوب ( هزورپ ) ندننسهرب زج ( وزب ) كنهن
 ۱ فورعم هلسسا ( وتفارق ) هدندنع یسل اها . ردشل

 یسل اها .ردهرتمولرک ل Vo 4۹۷۸ رارب هلرلهطآ

 لارا یھ
 O LOW هرتم ۰ ۰

 . ردراو یرلهووا عساو ضعل هدتسنلاقت مسق

 راو یزفروک كویب کیا هلرلمسا ( هوینآ ) هدب
 . نالرپ چه ینجهنراپ كنافس كوي «هدهسیا

 ۳۹ ۵ یسارح كنور ۰ راق | ییعوط هونج

 , ریس ىلع ب رو هندصنم < بولوا هدنا وط هرتمولیک



 یساوه . ردراو ید لوڪ جاقرب زادنرابم+قو

 هس رغ لحاوس ز رک اب بولوا هاشم هنړک ن هرس

  هلیسیتنقا قاعص كنزکد هینوناج یسهیونجو 1
 هطتعمم قوشو لامت دز دل فتعم ةو قرهننها "

 ردق ههکرد ۳۷ رفصلا تحت نیشبق هرارلا نالا 1

 نازيم هدنتهج بونجو برع ؛رانوط زیکد و اا
 زو و راق . زا هیغاشآ ندکرد ۲۰ هرارلا _

 قوح یخد یراروما . روروط ردق هزوع نکا

 ۔وص ی اد «هلغفل و هدنتلآ نرم رکا تزاب ؛بولو

 ندعمهدنرب ر چارت .ردنازا راه رظنمرب E نرخ دا

 هردملنرم کا کیو هد برنا طش یر

 یراعثارتاسو ماچ ی رلف رطجا «بولوا هعقوح یتاتای

 لاس هعلک هنلحا اوس .ردروتسم هلرلامروا یواح :

 یم” برغو بونجو ه هبربیس هجانابن یتهج قرشو
 ىل ٠یا یت ةو تاناوبح .ردماشم ههینولج

 ك N اند نر «بولوا ترابع ندهراسو دو

 هعف د ضب .رونلول هدنلاح یثحو یخد یعون

 تاناومح ES هب هطآ كرهزو ندنسیداو روما ۱

 یناوبح و .بولوا ترابع و ک لشاب 4ھا

 . راردیا لایعسا هد هعشاط دوو هدهم ج قازىق

 لاخدایخد تآ و ریغیص رادقمر رالهنواجو رلسور

 «بولوا یل "رنک یعاونا كغىلاي 9 .ردراشعا

 یغد هبرحم تاناویح كوب راسو یسییآ زیکدو هنیلاپ

 یا ناسد ( سونآ) و ( قالنک ) یسل اها .رونلو ۱

 لیهروق ؛ لئنح رادقمرب «بولوا ےس

 E كن هر زح .روالو یخد ی تن واجو وا

 قاط ر هدنرالح تسانم كن هطا قلود هبسور نالوا

 هتل وو یرلساج بودا سیا لهرقو رو
 E هک کا ف هباروا یترلممم

 ندنادنزر قوتوصو افنمر یلتشه

 .ردشمالوا یثر هت

lg (Sakhalin -Oula e 

LL 0 الو ۱ نیلاخاس 

 كنغامرا (رومآ) و نکاح هر وام كزتلود نيج

 و هد لخاس  RIهلا اش ضرع

  ۵ 2 2هدنلا ثكنهسور قرهلوا هدنق رش لوط

 هد ونج هرتم ولک ۳۵ ك ( کنم ووخالب ) نا

 یتراعح ییخو ییاها ۱۰ ۰۰۰ بواوا هبصقر"
 .ردراو"

 بم هت نح و موق 1

 د هطا و 2د

4 

۵ ۵ 

E ی 

ees ۳2 رک 

۱ 

۳:۷۵ 

 تابا لر 1 ادتنا دا ر هدیا نا رح هدنما ۱

 1 یر ا ۱

 و ۱!

 و دنساب ونجح ۳ ار e ۱ وداس

 ا تیام لنا و Ch ط (ژار ر دلاق و دارس ۳

 رودامرتسا یخ
 ا هتلایا ی ےکیاو ه دعا و « قدر 7 ندنتلایا

 .الطا طح رحم ۳ ندناب رح كل هرتمولک ۱ ۵6 ۰

 .ردراو یرلعبات قوحرب .رولکو د هبیس

Sadowa ( )جا رفتم یک )اتت( 

 كحار دن وکو هدنساضفو قاعس "

 < بولواه رق كج وکر ه دانسیسیب ع لام هرتمولنک ۱ ۶

 هوو داس

 كرليل هبسور «هدلاح یغیدل وا یسیل اھا ۱۰۱ ° زکلا ۱

VANAارتسوآ هدعف وم 2 هدب 7 كنزوع یس هنس  

 ترهش هللا هنمطق 4, رام یرلفدنازق یشراف هنرکص

 . ردشلو هی یللاه۱۳۸۸۳ هلعساو ید هدا حل اخ

 .ردراو هبصق كج وکر عماج

(Sadyatte ( ۱ندنتهح ناخ وراص  

 طا )4 ل) نالوا تراسع ت تابداس

 نالواروپشم هلسورت «بولوا ندنرارا یس هع دق

 یردب ك (تالا)و یردب كو ك( سوسرق)
 . یدنا

 هک le ( araloga ( | E E ك حج كلا S 0 بل

 ورو هدنت ر وهج ( قروو ) ۱

 ۰ تولوا هیصق ر هدناام هرم ولک ۰ كقرو

 هن رلقل هثخ قاصغاب هلرکج ه
 . ردراو یسهندعم هایم روهشم مفا

S0۷ (| › 0 ) (هغلوو) هدهیسور 
 را 9

 نالوا یانمه هدنسلف مث بوئح هرتمولدک ۱ 0۹ ء

 .یسلاها ۱۲۲ ۸۲۹ «بولوا رهشرب یزکص كتلابا

Eکاش ك ۰ یسهجگاب تاتا «یسدادعا  

 روو یسلاها گو

 كغر وسرت ۳ و هدرا

 هدنراوجو یر اب صوصخ هنتراګ
 . ردراو یرلحاآ توط قوح ك لو باش

 لتیمهارب كتراع TO هللا هوق-وم

 )هر ( الا اش یتلایا فوتاراس س . ردیفقوم
 ۔ردژا) اش e E E رییس ) و

 هل.سط ارا یرلقازف نود ید اس «( ناه

 2 ادا تو لب رلتلایا ( فویما ) و (بیدو) و

 یسهبعطسهحاسمو هرتمولک ٩۰۰ اب رق کاو ی

 < ۵ 6 یلاها ۲ ۳ * ۲۳ رو را ۸
< ۱ ۰ 



 را س

 كي هدنتهج قرش لامش یسیضارا .ردنوکسم هلا
 ربغ رک قیر بوح «بولوا رادآو_صحو تام

 ندرلهووا عساو روتسم هلرلتوا كکوو عود
 زکر ا « نزوا هقشب ندنغامرا هغلوو هردنرابع
 (ناتل ) .راردا قس یتسیطارا ید یرلرهن ریوخو
 ۱۸۰ یونس هک.ردراو یخد لوک لزوظر هلع

 . ررو زوط ولک نویلم
 ی E في هنایسا 06 0 )۱,

 ما هدنسهطخ ( نوغارآ )| تر

 1 لزوک هدنرزوا ا روک ذم .ردراو یندعم نو ۱

 2 را) قرهلوا هدنسدق رش لام هرتمولک ۸ كد

 یزک م كدتلابا نالوا یمانمه هدنرزوا یتامرا

 19 «یسلاها ۹۲ :۰۷ بولوا رهش

 «یسایمدافآ هسیفن .میانص «یرلبتکم
 لزوک «یسهلقرب لئام هفرطرب «یساسیلک منصم چاق

 ته اک تارک ةر لوا مد + ین

 شی « یس هنا

 | رومشمو یرلعق وم لزوک كن هدنرارا و را ازت

 ر سا كب .ردراو یرلاحح
۶ 

 ءادب سا ندا
 رلبل هکسنف بولوا رهش رز

 ۔اموز .ردنورم ینیدلوا ش
 :EE دنف رط ناو قوا ۳ ندکدک یر ہلا كالل

 دوخاب ( هتسوغوآ ابرازس ( ا و مسو

 ۱ ( هتسوغوا هرصق )
 < هنیلا فا لیتر . ردیطاغ تن و

 ی ۱ ی دمش a وا هع”

 خر |

 همالسا ندم رومشم كأ قرهنلوا هارو ( هطسق

 رهاشم بودن نارمع سکو ؛شمریک هنسهرص

 او طقسم كیاوذ قوحر ندمالتسا یابداو ع

 لاقتفم كدر رف یر تنا و ل ا یا
 ۰5۱۱۱۸ هادی :بولوا یر ف هم اے ا١ تم رکی

 ۔هرصاع رب نوزوا ندنفرط نوفل | لارق نوغارآ

 س . ید شغل وا اما تای و طض و رک نح

 «هقتش وه ندننتهح قرش لاعش یتلابا هس ا

 «نواتتساف ندو قرم اوج ءهنوغارأت ارش

 للاعش برع وتو عولو هر وس ا لورا

 ةحاسم بولوا دودحم هلبرلتلانا هنولبم اب ید ندع

EEN rیسلاها و هرم ولیکم برس  

 مو اینک 6 ۱۹

Sarrebruk ) ۱ 7كل سو رب )  
 لد ( هورت ) هدنتلاا (نر) تا

 كنار رول کود هنرهن ( هنام) ۱

۰۰۷۹ 

 ۱ 2 یدودح هسنارفو هدهفاسم كاهرتمواک ۸

 اخ . رداع لما كرهت نالا فا ندبا | یزک قاعس هدنرزوا یر ( هراس ) قرهلو)

 هرو رب هلمعا (دنقرس ) مولا « بولوا یس هبصق

 ِ م یو ربه د ما ۱۰ ۰ «بولوا هبصق

 ا ریمد ی هه راق یدعغاک نوواو نیلس

 ی ید

 5 رو دنا هدافا ی ۳

 روص هدناحاس بروس ( 5210914 )
 ۳ هتب راس

 چک هراس داود ىع” «بولوا

 | 7 ادص هلا

 دردم دنلاح

Es rea) 

 هرتمولک ۱۳۲ كفوتاراسو هدنتلاا) <

 هدنرزوا یر ( هراس ) قرهلوا هدنسس رع بوئج

 . نوتوت هلبا قانوقو یسلاها ۰۰۰۰ بولوا هیصقر

 .ردراو یر هش راف

iهدهناو رطاسا ( 90  

 كن (هوروا) هلبا (تیرق )اد

 E ی 9 دب رک بوک بو یلغوا

 AKS (کی) كمل 0 هل را رادفر ط

 شما ا اک كج وکر هداروا كر -

 كرليل | ورت كنو سو رم وا رد ا ۰ یدا

 (E نساةو راب ( و .یتشدل وا ندرلست رب ندیک هندادما

 . (ذولوآ )نالوا هانکندشن وکبونلوا لتف ندنفرط

 ناي ینفیدنلوا قوس هایکیلو عفر یسهزانج ندنفرط

 فا
 | هتتراس

 E NEE «بولوا هبصق 9 یزک ص سو

IF REE eb EEE 

 ( NSهدهتسسروق آیاچواك 

  ۰ورم تبوح هرتمولنک

 دراو یتراجت یوم لاو لاب .EE ااو

(Sarthe (هک« ردربنر هدهسنارف  

 هونح النام هدنتلایا ( هنروا) ۱ هراس

 8 هلتلایا روک ذمو «قرهقا یغوط هبرغ هد و

 اب اج ماطر .بودبا قش ین رلتلیا هرآ ول ممهنمو
 ,Coal كل ەرتمول دک ۷ ۵ ورا ینرلوص

 هرتمولیک ۰

 ۰ LS OE E ریس یل
3 

 زا رف ( Dp. de Sarthe 2 ابا ۰

 9 ندنجا بولوا تند الاا



 ر۱ س
9 4 

 (رشممرآ ول ) یخد ًافرش ,( هینام) ابر «( هنروا) "
 هر : ولیک میس 1۲۱۰ بولوا دود هرلتلاا

 . ردراو یسااما E a AT یس هریطس هحاسم

 لر هویمو هزبس هلتایوبح راسو یادنب بولوا

 یرلبارث .ردراو الوضح ا راسو رونکو یعاونا "

 یر را .بولوا رومتم یب«یلها روبط ردا

 یوم «هلتاجوسنم راسو هععاب «زب .ردقوج یو

 هدنجا هکتتو یرهشراف هراسو تناغ «دغاک «ماج

 تلایا .ردراو یتاحارخا هراسو تاو هزبس ظوفحم

 ٤ هل رلعسا سلمالو هلاق تنس سام «زام
 ین ه دلب INNA هبحا ۳۳ بواوا منم

 ها - و

 ۰ رد واح

r RRLهدتغاع- ناخ  

 i ابو للام زقاو ۱ دراس

 نیک هارهش ال ندهصق قرەلوا هدنن رع ه هول 6

 كنهووا ر لزوک هلتاغو هدنرزوا یطخ لو ریمد "
 كنس هع دق هد هديل .بولوا هبصق كحوکر هدنجما

 سد راس دوخاب دراس نال وا و ا
 هو کم 9 یر هارخ كن قره(

 ا لوب ی تروم" رهش 2 4

 ندکدرو هنتلود هدل .كرهدنا بسا یسوسرق "

 رلبنانون هلرامناریا «بولوا یزکستلایا دراس .هرکص |
 هنن «هلغاوا تراجت زکصو طالتخا ٌهطقنرب هدنسهرآ

 هنطبص كرلبلامورو ؛شع | هظفاحم یترومعمو تسمه "

 .اق هدنلاح رپهش رب رومحم ك. ید هرکص ند دک ۲

 «هدهسياشملوا بارخ ندهلزاز هدننامز ( رب ) «بولا
 شفلوا رمعت هب

ETبب رخت ندنفرط كنلروعت تیام 2 زو  
 لوا -

۰ 

 ا نیتنازب هدعب . یدا

Sardanapale ( ۱ 1 ) یجنرب 

 ر رکید و ۷۰٩ ند ۷۹۷ دالا لة ,بولوا یر

 نوکشود هتهاغسو قود و كش وک . ردشمر 8

 ی هب دیم 2 هدزسا ) یا دوخا ) كارا فلفل وا

 كلا هجر تحاص 6 قره ریدنایوا داسف هدنمع |

EVV 

 فلت یسطارا .ر دیس هبصو" Mans) نام ) یکی

 ۱ _ ادمکح وص كنتلود روثآ

 | تموکح كدهنخمرات ۸۱۷ ند ۸۳ هروک هاو

 ٠ ندنفرط یقادلکر ب هدنیا ( سب زلب دوا ) لب و ۱

 ر ۱ ادم

 بولغم هدن سیا هک هتسلا ساره دف اخ ۱

 راهش یاو و هن رهش ( یو ) و

 ناخ كەلحد < و ندقدلاق ۳۵ AFF هرص ۱

 را هدنراوخد هرهش ٩ ها نو هر تا

 «یقرهقا یلاوما لرله جوز و یتسش یدک للا

 سردنم AEE روت | 9 ندنو .ردشماغ لوا ے اسد

 لکش یرلتلود یونیلو لباب .هدیم هنر < اوا

 لم انادراس یکی ( لول N یدبا ش کا

 ۰ ز دیس هدنا هظفاح قفل رادم>> دم یونی هليا

ãl (Sardaigne ys 
 | _هطاأ دوس کا هرکص نذ هلعس

 و هسنارف هلللحاس الاتا یمیدنلو میان «بولوا یس

 یاشار هدهفاسم یواسم نامه ندنلحاوس سن وت

 یراقو
 هل زافو ( وجافشو ) ندنسهر زج هقیسروق نانلو

 هدننلاعت ردعقاو ه دی دعا هزتمولک ۲ ۰

 لیطتسمر مظتنمریغ دتع هونج ندلاعت . ردشار 1

 كرل رع ۳ كرل انو لسا «بولوا هدنلکبش

 9 اع دق  ندنشب دل وا هاشم هنعر نللعت یراکدک ا

 .یدا فورعم هلیعسا ) 2 ندا هداقا ییانعم

 هلا ه :ه و امش ضع ۱۱۰ لا ۲

EANتر هسواوا بدیم ها هوا  
 هحاسم هردهرتمولک ۱۸ ٩ یسیطسو ضیعو ۲۷۰ |

 ۱۰۱۷ «بولوا هرتمولیک عب رص ۶ ۷ یس هيڪطس ۱
 تیمومیبضارا .ردراو یلحاوس هدنلوط هرتمولک |

 . ردقما و زود لحاوس ق آ ,بولوا قلغاط هرزوا |

 نالوا یغاط كکو كا عقاو هدنرلطسو كنهریزج "

 (هرابع) لاک هدنعق لاعشو ۳ كن ( وتنج راذح )

 نر تی رایان نر
 قرش بونج ۰۱۲۳۵ یغاط ( سانیل ) کهدنتهج
 هدنتهح لات قرثو ۹ ( یدیرس ) عقاو ه دنیسق

 هایم . ردهدنعافترا هرتم ۱۱۲۸ ( وولآ ) اک |

 «ود ( وسریت ) یرهن كوس كا «بولوا قوچ یسهراج

 ناعبن ندنرلغاط (وول | )و ( وتنج رانج ) روک ذم هک
 هب رع « لکشتلاب ندنعاقجا كرل باج قوجر ندا

 .روبکود هن رخروک وناتسیوا) هاچ یرغوط |
 ولو ( قوس كلا كن راما نا هنس هةر لحاوس

 ىسەجاشاب كن لکو 3 هنسلاعت لحاس ۰( هزودنم

 « بولوا یربت (یرثوغ) | لخ ی تگ



 را س

 قوحر برق هناحاوس . رولکود یره ( یرابلاق )

EVA 

| 
 | عقاو هدنسیبرع لحاس یرلکوب كا «بولوا لوک

e 
 ییتنریک یلیخ یلخاوس ۰ ردراو یغاا رب رولکود

 یهععصو ربغآ ك یساوه هدرلتيحوا :هدهبیا قوح

 درلناصروق یر ندههوا یخد یسلاها « بولوا

 لشیرولا ههعفادم و هرلفرط چا ندنس وقروق

 «ندنر لکدغا لبم هکایعهک ۽ دار هلکح هرارب كرکوت

 .ردزآ ك یراهلکساو یران اهل قیچآ هب هب رګ تراک

 هدن سد رغ لحاس « ( یرایلاق) هدنتسب ونج لحاس .

 روک ( هرایسآ ) هدن سلامت لحاسو ( وناتسیروا )
 اا تدنمكب یسضارا :ودنااش هرک د یرازخ

 هکمر دشبس راخذ و تایوبح صوص ا ىلع «بولوا

 .هدغم كنامور » هلدتفو «هلغلوا قوج كب یدادمتسا

 ۱ كنسرلاها E یر دمش «هد هسي دشا یتمات ۰ ىع

 یا زون ھه كت_ءارز و یفلریغآ كنساوه «یاخ

 دوو ندهرصع تاق هل وا ارحا هدلوصا
 | همهردتسا هدافتسا قدنس هنعیط تااق و توقو

 شفلو
 هد هسآ شخعا ید قوح یرانامروا مویلا «نکیا

 یرلجاغآ نوتز یتا قوچ كيو یرانامروا یلیخ هت
 U رقاب 3 رمد 6 بولوا قوح ك یندامم

  روتسم هل رلنامروا هاتف و یرلغاط روم کما

 وان و رص و ی رلت دعم راوک متن ازتت 0

 هام دفع وا جارخا یزاآ تب مد ةا قوح ك

 زا ك Ere زدن و ¢ هد۹-سرا قوح یغنیلا هدنلحا و س

 كکوو هدرلغال ۳ یساوه ۰ رویلس هنلوا داد

 هدلحاوسو هدن رال قل ۱ «هدهساآ مالغاص هدنرللګ

 ( وناتسیروا ) عقاو ه دنسدب ع لحاس صوص | یلعو

 _ِِ ندنترثک دلرلةاقاطب « هدنفارطا یزفروک

 رتاسو عیانص و یر هقبصو ربغآ ك اوه

 8 اا «بولوا یرک كب ندعو قرت ۳

 زا کو هر زح ۰ ردلهاح و رمقف هرزوا تمم

 | كنسیلاها هیلعس یسیلاها , هدلاح یفیدلوا ك وک

 ندسوف ۷۲۰ ۰۲۲ قجمآ « بویلوا هلس یمیر رب

 زیکترو و هتناتسا اساسا رال هنندراس « ردنتزایع
 ۳ . . “ ۰ ھ۵4 بت

 یمدق موق ( رببا) قرءهلوا سنی هلیس هعدق لاها
 فرە لەر زح بة اعم یررب بول وا ندندارفا

EE ۱طالتخا هلدارفا هفلتم سانجا نانلوا ین هاروا  

 - وا موقرب دلوتم ندنحازتما هفلتخ ماوقا « كرهدنا

 دروب ) مقاو هدنزفروک ( هرایسآ ) كن رش دا

 ہورتاو جالب بولوا ۱

 اللا لبق رایلامورو ؛راشمروس مکح تدم بیرق

 رللادناو هدنحرات ۳ دادالیم .یدرلشعا طبط |

 ا ا هدعبو نوغارآ كده رات ۱۷۱4 ندخم

 ۷ 1 ۰ یز

 ر | س

 ۳ «رلبلامور رللجاتراق «رلمل کشف نالوا شعا

 وا داخما افنم هرز هنلتنامو رلامورو هلرلربرب و

  هدایز كا هبهعاتال كنناسل نابلاتا . هدلاح یرلقدل

 رکو یرہشا كوي كا . رلردملکتم هلیعونرپ بيرق
 نالوا يا مهو مدن ونح لحاس یتراجم

 اک ادار زج اب زیلتس هلکسا ( یرایلاق ) عقاو هدنلخاد

 (یراساس) يتلا فصن « بولوا مسقنم هلايا

 .روبدبا لیکشت یتلایا ( یرابلاق ) یسیپونج فصن و

 2 ردق هنبسهلکسا یرابلاق ندنس هلکسا ( سروتوت

 کشا قش ب Ea یطخ لوریمدر نالوا

 بیو ( هوونارت 7 ) مقاو مادی بس لا قرش نیک

  هنیرا هکسا ( وروقسوترو ) ناک هدنلحاس لونج

 . ردراو یسهبعش رر ید

 نوکسم هلم وق ) ربیا ) هدعدق نامز هندراس

 3 اھا ےدق نانو هلبرلموق ك

 .هطآو للة فاق اطر و رلتعاج ضعب یخد ندنسل

 ۱ ۹ ۲ E .یدرلشعا نطوتو ترم هب

 e نوکیا بولوا لخاد ههر زج رلبلح ات راق لوا

I ( EOS 

 . نوتبسب ییهطآ هد ۲۳۸ «بولوا لخاد هد ۹

  هینیطناطس# ۱۳ یک تفت( یی )لا
 را هدع) و ی كنراروطاریعا مور

 ید ینهریزج و نیلسم ةانغ ندا طبض یلدناو
 كلام كدەنسيداليم خيرات ۱۰۲۲ «كرەدا ف

 و هونح مر کیم ندق ولو مدنشسهراد هیمالسا

  سالفتسا ندرلبیع هدرا .هلدادما كن رات روهچ

 یلدرم هتموکح تك کاتر د یژهتلوا

 اد بهرآ ت» روهه یا ردم نده قوچ

 هش

 ك

 قد ردرف یعکا روطاربعا .یدا ش

 ینلغوا یدنک «قرهردنازق هب هندراس
2 

aلوا  

 ۱2 روهج هرم اقان ءهدهسیا شک | تصذ هنءالارق 5

Sua 
ANE aنوغارآ هد ۱  

 br وا . یدیا تر كفاژ یکی ا لارق

 شاد طض ا ی هطآ



 هنایرتسوآ هدر وک ذم ځرأت «بولاق هدنطبضدب كنتلود

 لدب هبهلصس ندنفرط تلودو ًاقاتمو ؛شیک
 شفلوا كرت ه ( هدمآ روتقو) یارق (آوواس)

 هنندراس هنرللارق (آوواس) هنرزوا كنو .قفا

 ( لثوناما لراش ) ندرلنو بول, ریو یناونع یلارق

 ه هسنارف ین راکلم کهدهرق 11 لت واما روتشو) هلبا

 لند ۸ در هلسکح ه هر زج و «هدنرلق در دناق

ANEیدرلشع | تماقا هدهندراس داد هنخرات  . 

 گو یسهر زح هبندراس هدنداحا كنالاشا تدا

 هتلابا 3 ر وکب له هجور كرمدا قاغلا هتلو دون

 ردشفلوا میسقت

Roy. de 52۲0۵1606 ۱ . ۰ ۳ 

 E Sar dês دوخاب ۱ یلود هبدراس ۱

 هبندراس «بولوا تلود ر یفلم ند لود اوروآ

 فس ل
 ابر «بولوا مقاو هدنتهج برغو قرش كنلابج

 را هدرارمول وز «ه رگ وسا ارش هسنارف

 .هقودا وواس «هدلاح یت دلو ادو دم هل یک د قآ یو

 ( هسین ) و ندنرهطخ تارفتنومو هتنوماس هلال

 هل غل هفود هونح و ندنکلزیکرام ( هحولاس ) هلمغلتن و

 لاعش ثناملاتبا لصالاو ندنمقر كنسهطخ زنالتم

 ندرلرب شمب مبات هب هسنارف مویلا هلیمق رغ
 كتلود ول رار هلس هر زج هندراس .یدا ترانع

 .اهاو هبهرتمولیکم برص ۷٩ ۸ یسهبعطس ام

 تلودو.یدروبل وا غلاب هسوقل 0 ۰ یا

 (ونروت)قخااپ «یدبا مسقنم هغاصس ه۰ و تلایا 6

 ۰ .یدنا یرهش .

 EE ا یساسا كنغللارق هندراس

 نالوا شغل و عبا هنلارق ( هلرا ) «بولوا ترابع

 بسک هدنخرات ۱۰۲۷ یرلتنوق هروک ذم طخ

 هنتکلم (اوواس) نوت ار همنا لالقتشا

 اس كرهدیا كلام عیسوت ]۳ کا

 ا طرف یخد مقر كنهدرابمولو یەت

 هنس قلآ .بودنا قاعلا ییهیلعس هدنخ رات ۶

 یی هرب زج و هرکص
 .هقود اوواس یرلقدلوا اح ردق هتقو واو ؛رلغلوا

 رلشل.ا لیوح هنناونع یغالارق هندراس یتاونع یفل
  دتنا طض یاوواسو هتن وما نوبل وات دوس هرد

 مسق هر .ردنزابع لدهرق هلیس هر زح

 روبج هبهلدابم هلیسهری زج هیندراس

 و
5 

 را ارزش ۲:۷۹ ر ۱س

 ترلکح هنس هر زح هندراس لارف هرن دراس هه ام

 هدنط وقس كل روطارعاو هدهسیا شفلو هدنتسروبگ

 ندقدنلوا هداعا هنلارق هنندراس [ وواسو هتنوماس

 قالایخد یفلتنوق هسین هلبتروهج یغلم هونج هقشب

 .یرتسوا هدنخ رات ۱۸4۸ تربل .لراش .یدشنل وا

 تیطورشم عونرب هنساکلا كرهدا رسک ین ذوفن كن

 شمالشاب هنعشیلاح نوحداحا ایل او ؛شمری و هرادا |
 هنر كنبرد لئوناما روتقو یعکیا ییغوا .یدبا

 هرتلک:او هسنارف «نوجا قلوا لئات هت دصقم هلتسعس

 شا كارتشا یخد هنسهبراع عرق كرهشلرب هللا

 نوت «هدقدلوا رسم یداحما الاسا د۱۸7۰ و

 هندراسهلیحوو .یدشفلوا باخت | هتفللارق كنایلاا

 باق هنغللارق ایلاتنا یغللارق

 خیرات هل سرما سا داران روس تام روح هدت)ود وب

 :ردریز هجورب یرلسولج

 ۰ رده وا

 ۱:۰۹ فول  مدمو هناروم س ۰ (
BEىج زوق ) توق  EY14110  

TS I E۱:۸۲ لا رب قنوق هنایرود)دل وترب  
 ۱۸۸۹ لراش یعنکیا _ ۷ و

 ا پولیف ی 1 ۸ هدمآ /یحنرب
 N یک ی هدنآ یکتا
 ۳ و ۱۰۷۲ ۰ تربموه یعنکیا
 اور رو تست 0 ۱۸ دمت ووا
 ٩۰۳۰ هدما روتشیو ی رب 4 يام ا ۱۶۸۰ لنونم) لای ۱۵۸ ۰ ریرغوهیتچ وا

 ٩5۳۸ لئتوناما لراشیعنکیا شرت ۳ 2 ۳ تذیسای اوری ره NTE هدعآ یجند رد

 (یرللارق هندراس س ۳) ۳ ( ورتپ ) ریپ
 ۱۷۰ ۳ ۱ ری تی

TS SEی  
 r Sa ES RS هراودا

 ۱۷۲۵۹ لئوناما لراشیعتکیا ۱۳۹ 1
 ٩۸۰۲ لثوئاما روتش وییجنرب لب (لیشی) ا
 ۱۸۱ کف لر ۱۳۸۳ (یزحرق) هدمآ یعتدی

 ۱۸ ترمل ۲ لراش (یرل هود | وواس- ۲)
 ۱۸:۵ لث رذاما روتش ویجنکیا ۰۱ هدمآ یعنزرکس

 1 ارق الاسا

Sari ( | 1 ) اییلوا) دوخاب 
( Ulpia Sardica هد راس ۷ 

 2۳ ۰ لئوناما روت و ی

Sarzane ) 2 2ون ہل اتب 1 اخ یا لاتا )  
 نوا ۲ كن هيڪ“ او هدنس هطخ 4 زراس



 را س

 ۱ هدنب رق (۰یعام ) قرهلوا ه دن وح قرش هرم

 ۰ ردراو یسااها ۰ ۰۰ «بولوا ه.صق ر

 ۔ روم ) كن هسنارف ( 5۸۲2۵۷ ) ۱ ۲

 ۲۲ كن( هناو ) و هدنتلایا ( نامب | وزراس

۳۱:۸۰ 

۱ 

 | هلکسا# هیصق ر ی کس م هبحات هدشونح هرتم و

 ۱ زیکدو یر هرم «ینایل .یسلامها 65 ۵ ۶ بولوا

 هردینطو ك( ژاسل ) ندایدا هردراو یرلماج

 ( یسرد J :زکد هشنام ( ( یواش > ] ه دی دام SATK م

 ک )هلا
 عقاو هدهفاسم فال هرتمولبک ۳ ا ادنامرونو

AGNکاو ٤ یو «بولوا هطا رب ۲۳ 4 و و  

 شوکه ینلاقا ۰ یغیدلوا هرتمولیک ۲
 . ردراو یرلن دعم رقایو

 «هدلاح

E [0أ مت یر  

 یلکیلح و

۱ ETS - ہہم ر اس 

 | نرول ساسل ۲ 0( ۸

 | قرهلوا هدنقرش هرتمولک ۷۰ ك( مه ) و هدنتلایا

 أ ر مقاو هد دات رم كنرار م ( هزیلب ) هبا ( هراس )

 ۱ یا نورو هنطق «یسل اها 5۰ ۷ ۵ «بولوا هصق

 .ردراویراهشر اف هراسونیاسرون و ی-درد ی < لا

 ۰ ىدا مکس هلبتقو

(Sarlat ( ۱ ۳ 3رود ) كنهسنارف  - 

 كن ( وکرپ )و هدنتلایا ( هنود ] تالر
 كن داور قرهل وا ه دنسدق رش بوئح هرتمولک ۳۲

 NEE «بولوا هبصق ر یز سو مقاو هدنجا

  ندکد تا قش ین لاا نرول ی EEE هلن عن ندنغاط ۱

 . تاناویحو یرلشاطنهرکد «یتکم یلخاد «یسلاها

 . ردراو یتراجم یا زوحو
 ) Saar- -Luisafll gSarrelouis ( و ۱

 ( هورت )و هدنتلاا نر كنهیس ی ر اس

 ( رآ اس) قرهلوا هدنسة رش بونح هرتمولک 6 ك

 ۷۰۰۰ «بولوا هصقر یز و لس او ام دز یر

 .ردراو یر هنا اغا و هلب را هق ر راف هیلساو یسلاها

 رفح ناتو یسا ( 5210۸۱۱6 ) ۱ و

 1 دل زیکد هرق ی اون یوبف ] ۰

 نالوا مقاو هدنسهرآ یزیکد قیطلاب هلا رزخ رحو

 تامراس .یدراررو ههعطقر میم یدودحو مساو
 یرللوا نده راتات ماوقا هک «یسبلاها یرلکدتبا ریبعت

 طرض ندرلتکمسا کلام یرلقدلوا ن ات «ردظ ولم

 انوا نوک هتطیطا دی روغ هن ی
 ار هلرلن هو ؛شعا قافتا هلرلنوه یشراق هرلنوم

 ردرلشغا و دکل اه 2 هدایوروآ

 ۱ نت سم

arn ( | ) (دلاورتن وا) كن هر وسا 

 هرتمول ک۸ .كن( هنر ) و هدنس هبحأت ۱ نراس

 نالوا یانمهو هدنرزوا ی رپ )۱( قرهلوا ه دنق رش

 «یسلامها NI ک «بولوا هبصق هدنرانک ثلوک

 . ردراو ی-هناخ و طو یتکم ص وصخم هر هجا ال

  لوا یفلم هدا بل اتا (5۵۲۴۵]) ۱
 وراس

 KK لوا ور ( كنغللا رف

 .ه دن یع اعم هرتمولدک ۱ ۷ ك ( هنرلاس ) و هدنتلابا

 «بولوا هبصقرب هدنرزوا كباح نالوا یبانمه قرهلوا

 

E \0 6.۰یر هش رب افتاجوسذم كماو  

 2ھ لدروکوکو
 سيس ندنفرط رلع-ال یک هبصق ر کسا

 ۳ . ردو یفیدلوا شلدا
  رلهطا ((. 16 5۸03) یزفروک ۱

 ۱ كنسهرب زج همش یوبساک هدنزکد سور 95

 . ردزفروکرب هدنح راخ

 Sarre, Saar) ( رااس هجمالا و
 ۳۸ نوود ) هک «ردره رز هداسالآ

 ك ۰ ردراو یس ۹ہ دعم هآ

 شن

 | هراس

SEES gre 
 E قور راسو «لوخد هنتلابا ( نر ) رک

  الهرتمولبک ۳۳۰ «كرهدنا روم ندنجا یرا هبصق

 تربت (هازوم) ا هنغامرآ نر ا 2

 . رولک و

 ا ییهعوز د ( مع ) مهارا ترضح |

 ع هردم هلاراشم ی «بولوا

 ندەنعارف «هلکغا نالعا

 فرات

 یغیدلوا یس هرب شم هدن

 سا بلط ینسیدنک «بولوا قشاع هبهراس سیفونآ
 «بولوا روى هکر ت یرصم ےھارا ترضح «ندنکب

 و ۳2 ك هنساکلا ( كلم یا ) ندهتاامع

 نم .هدهسیا شفل و مات ىلا ی هراس ید

 نوهفبدلوا متع هراس .یدبا شلراتروق لا فرط
 جو یرحامه یسه راح یدنک هیهارا ترضح

  ندقدغوط ( مع ) لبعام-ا ترضح ندرجاهو ؛ شا
 el ناةط هروک هتاور «یخد 0

 . وط ی (مع) قعسا ترضح «هدلاح یفیدلوا هدن
 , ترضح «ندنفیدناةصق یرجاه هدمب .ردشمروغ

 بوروتوکهزابح ضرا ریارب هلیلغوا ینو یچهاربا
 ۳ هدنشأب ۱۲۷ هراس هردشعا روبجم هعژ ار

 < ودعوا



 سا س ۱
 متاه و ند اور ی ۱ 0 ۱ ۳

 ES « بولوا یراق رب ,ندناسن ۹

 ندناتدم هاشم
 كط 8 ماماو ۱ یا تا هراس

 كنقللان نیدلاجارس مالسالاخش «بولوا ندنخایشا

 تون رک وا ندملا راشم یشدح ماه .ردیسهدیفج

 ۰ ردشعا تافو هد ۸۹٩

 هن دم لس دق

 را

 ندلا لع ىدا كس دفص ندا حالص بولوا

 ۱ نم را كسع تا هراس

 هد ۷۱ ییافو .ردشع | تدحذخا ننس دک لارو

 ۔ارهطو هدنسهطخ ناردنزام كنار ا ۱
 ۹ | هدنسدق رش | مش هرتمولنک ۱۰۰ كن یراس

 ۱۵ ۰۰۰ بولوا هبصقر هدنرزوایربن ناردنزامو هدنیلقا سراف یدادحا هدننامز فئاوط كولم ندا |
 یسا كب .ردراو یتراجم كو هلناهردژا و یسااها
 اهدو ( هراقارداز ) هدهع دق شک بولوا هیصقر

 . ردروک ذم هلیعسا ( درکردز ) یسیرغوط "

 تا یمسا كتاذ ییا ندا | رب را ۱
 دزن هک رد ( شوا نب هیراس]) یر ) *

 فرش« هلمالسا فرش « بولک هب یربمغیپ ترضح

 یرلن و 6 كرەدىا تدوع هنموق ةر ندقدلوا "

 هلا فیس لامعتسا , نوعکیدمهرتک همالسا ًاعوط
 هراس ) یسعکیا دوو قوه هدصقم و

 دارا هبطخ (هضر) قوراف ترضح هک« رد ( مغز ن

 «توروک هدنلحم |نع خیس ددک «نکیآ هدقمروس

 « لیلا لبجلا ةراس ای » ,نوحما هظفاحم ندتبولفم

 ۔ وم «بودشیا ییادصو هجرت بحاص و ؛شمروم

 - یدبا شنا تک رخ هک

RUEوا هدنزکد كيايردآ ( ۹۸7۵7 )  

 قرهلوا هدنسش راق یسهلکسا هرن ول ۱ لار

 «هلغملوا روتسم هلرااعص «بولوا هطا رب للاخ هدقبجآ ۱

 . رونلوا ترایز ندنفرط رانابوچ هدرلعوم شی

(Sassari) 1كن هر زج هن دراس  

 ٤ قرهلوا هدن سد رع لام“ هرتمولدک ۱ oY كر

 یک

 - ابلاقو هدنرف یسیلاعت لحاس ]

 سا س
 هرتمولیک ۱5 ك ( سروتوترو ) نالوا یسهلکسا

 « بولوا رش رب یزکم تلایا هدنسیقرش بونج
 هد ییخاد یوتیفلارادت 4 عشاها 1

 رب عنصم یسهیاقرب یسا «یسهناضتک ,یبیدادعا

 ر و ا کا یا
 و نونوو یر هاب روش < یرلهاکح رفت لزوگ

 ىلا یراساس ا . ردراو یتراج شا نوشز
 لصق «بولوا ترابع ندنسل امت فصا كن هندراس ۱

 2 ردشغلوا ناس و داش هدام »¢ هندراس « یلاوحا

 یسهقبط یجدرد كن هسارا كولم | ۱ و

 انس هلالس (ناساشاس).لالوا

 تاک اب را شاد رآ نالوا ىس وم كلودو و یثاب

 كرادنف شا EE A E ردي ردن

 SÎ ا یی دل وا ندنلسن کی اساش لغدا

 روهظ 2 ندشافو كرك: اهج وو ندنعف یتارا

 ینابوج كنیکنز .هدنعسا کباب: یسدنک ؛بواشاب

 ندجاودزا و . یدشما جوزت ینزیق كنوو ؛یدبا
 9 ؛شلوا لئات هتنطاس و کالم ؛بوغوط رمدتشدرآ |

e |هلممقل ناکب اب لتتم ه:یسا یرد تكة دلاو  
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 .ردشفآ وا همست (یاناساع) هات سن هنعسا كرد

 ی درد تاج ید لوم تام | شانس
 «بولوا یما كنس هقمط 4 وصو ۱ ۳

/ 

 ریش د زا هج رتلا فن آ ه دنخ رات ۲۲۰ كدالبم تلودو

 ےیل

 < 5 ىراس ا ندر ناسا لا
 هدیقو راف ترضح تفالخ دهع ینعی هنسی دالبم جرات

 ثالاعو مه هلب دن یرلت رفح صاقو ییا نا دهس كارا

 ةا زر كده رات یغیدنلوا قالا هب هیمالسا

 ر ۰ ردشلکر ادمکح ۲۸و, ا ماود هیسعش
 لنارا و یهسودک ام ناربا هک نفر بک سا

 هدننی كرلن و « بولوا مسقنم هکو لم فئاوط ماطر

 شکا تناراو ,شعارق تنکمو توقلیخ ناكا

 نارا هدهسیدا راشلآ هنراهرادا تح یترلفرط

 - ام هلو یک وتو رف TES ناشاک لود

 او م ن ا 2 ی
 امور ندنتهح برغ قحا ,بولو یتسهعدق دودح

 تلود كوس یا و «هلکغا فداصت هننوق دارلبل
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 هلا راساو هربح گن هرساک | .ردرلغفلوا ۱

 / .ردشلوایراح یرلمکح یخد هنع قلهرا رو هب رع

 سا س
 اب داقم نامه هدنسهرآ
 .یدراتوط ی رب دودح طخ یسارح تار هاکو هلح د

 تک و کرتلوو نارا هدننامز رلرتاساس اذه عم

 ك6 ۱: «تولوا كوس كب یتورثو هاو یهوکشو

 ران و )شم هنمکح

 هاک «قرهلو عوقو رلهبراحم

 لثم برض یسهددو تاراد

 كنو ندنفرط رلبع «ندنرلق دل ] یتناونع ورسخ

 همس AE هلیس هغص 9 ED) هلس رعم

 دا راس

 ا5 لقا غ د دو ( زعطصا ) هدسراف ادا یرازکم

 هلرتبسانم ىلع تنبراتخاپ .یدا یرهش ( نادم)

 هلتسما ( یول ) «بونلو هدنابسانم هلرل ارس
 تالک قوحر ن توخ ندهصل ارس هس رل اسل فورعم

 ۰ یک یفیدلوا شعرا تاحالطصا و تاربمعت و

 ندنایرس طخ یخد ی ول طخ یراکدتنا لاریعتسا

 ن و لم و از نا

 خد یناسل دنز «بولوا كورتم ( یه طخ ) نالوا

 ا a هغم الشالک | ندنف رط لاها

 نوا ) من الوا درود نا و ون تر

 هلا یولهم طخو هجرت هب ی ولرم ناسل یخد ( اتسوآ

 هلاتسیماسنا كنک وام ناناساس . یدشفوا ر 2

 :ردرز هجور رول جرات

 یدالیم | یدالیم

 ۰ ۰ درک دزب نب زودیف | ۰ ناکباب ریشدرآ
 A زوریف نب سالپ | ۲۳۸ دیشدرآنب لوا روپاش
 1۹۸ زورف .نب دابق| ۲۷۲۱ دویاش نی لوا نمره

 ۱ دابق نب ناوریشو" | ۲۷۳ نحره نب لوا ماره
 | ٩۷۹٩ ناوریشوننب میارنعره | ۲۷۱ مارهب نب یاث ماره

YAY 

 2٩۹ ناردبشوننب زیورپورمسخ | ۲٩۹۳ ماره نا تلا ماره

 ٩۲۹  زیورپورمخ نبهیودوش | ۰ مارهب نی یسرت
 5۵ رر2 ن كلام رتشدرا ۳-۱ ر و تا یک
 1 0 )رار ۳۹۰ بیاتی 9۱و ق تالرورلص

 | ۹۱۳۹ ۰ ور تا تخشاو و یتا ریشدرآ
 | ٩۳۱ ورمسخ تب تح دیمرزآ | ۳۸: روباش نب تلات روپاش

 ٩۳۳ زیورپ ورسخ ندازخرف | ۳۹۰ دوپاش نب و
 ۱ رایرهشن ثلاق درکدزب | ۲۹۵ ماد نب مثا درک دزی
 زیورپ ورسخ نیا 5 ۲۰درکدزب نب( عبا ر)روکم اره

 ۵۲ لا | مار ن فا درک درب

 | ۵۷ درکدزب نن تلا نره

 ]ی
 |, « شم وط هد ۱۷۸ «بولوا همالعرب لدنن رشتسمه

 8۲۱۲۵۶۱۲6 8) -- ود رتسولیس
(Sacyروهنشم كلا تف هسنارف  | 

 هل یایصحم قوةح راء . ردشعا تافو هد ۱۸۳۸و

 نامه ¢ هدلاح

 ی-راف .ییرع صو صج لعو یهیقرش هنسلا

 ادشیا « بونرکوا ین راناسل یرتو یناربع . ینایرس

 ی دلوا لوفغشم

 اىمداقآ و مادضسا هدرلترومام ضعي هج هنا رض

 اقا رار هلقلاضعا هدمب «قرەناوا بانا هنغلاضما

 5 ۱۷۹۰ .یدشغ وا نیما هنتاتک یماد كایمد

 ا 5 2 هدنبتکم هقرش ةنسلا نانلوا سيس ات
 0 N یسراف EI هسنارف هد ۱۸۰و

 . ید ا ٤  ۸۱یسلحم نوئفلا راد هد 1

 را بصذ هندل اضعا

 شفلوا بصز

 كەر اش یاضعا 6 هدهسلا

 3 روڪ .قیفو لباق ان ین راکفا یدنک هلراکدا

 6 قاد ۶ هد ۲ « بولوا روح هب افعتسا

 ؛شلوا یربدم كنبتکم هقرشةنسلا هلیبتکم هسنارف
 ۰ Société) ۸:۸۱:06 بعم اسا ) هنس وا هلو

 خروس اب تم کج a نالوا رومشمو فو رعم هل عسا

 درج 0 لا هلن ا سرا هد ۱/۲ ۲

 تاتا هک ابر ه د تن ول 6 كرەدىا

 1 لئانیخد هغلن ابعا «ر ا هلغلوا ا هذظوح ا

 ا
 ا قوح ر . یدبا فقاو هناسل ,یعرکی وار
 . فرص» :ودبتا هجور یرلهعلشاب «بولوا یسهلوبقم
 هر یع ت نم « 6 Grammaire ۵ ییعناسل

»»Chrestomathie 3۵٠ 8 كفيطللا دم  

 ۲ ادقلا وا «یسهچرت دلراطف د «یسهجرت كنخم رات
 و كنخ رات رلناساس كدنوخرېم «یسهجرت نخ رات

 1 هنق رثتام دا «تاققح ه دنفح یهذم ر زرد « یس هم

 هم ( هداز داتسا ) س . هرئاسو تاعلاطم هدنقح
 ضعب راد هنناس دا اهلساارف جد یلغوا یغیدلوا شغعا

 . ردشعا تافو هد ۱۸۷۹ قرهقار رارثا

 | یتاعاس
 . یدیا راو ی ی ب حد

 شم د «بولوا

 روهعم كا ( متسر نب ىلع نب دم )
 دمی با ندرت ام

 , لناسارخ لصا ن

 : نیدلارون لداع كالم هماش ق

 و «قرهلوا لئان هلن اسحاو تافعلا 1 ی دو

 ۱ .لامعایرلتعاس ا یس وق ریبک ع ماج هل صا ك

 نسجملاونا) ندرلنوب «بولوا یلغوا ی یدا شعا

 3 ناوضر ندلارغف)و هدرعش (یعاسلا ن ىلع ندلاء ام

 ۱ قرهلوا ربلعم

 هللا لا نالباص هدیراقو . ىدا
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 می

 تب
 نا»] ردشغا تریش تک هدبط ید( قعاسلا و

 « ۰ هنلوا تعحاص 4 رلهدام « یتعاسل۲

 لک حک تلف یا سا

 -ا | .بولوا ندنس هساغع ءارعش ی

 تقالط 6 بولوا ل وصف هلتحصا و ظءو ۰ ردیاوط

 لاعفا نوح ۵ یدبا رتّوم ك یزوس هلیبسح ناکا

 - هلکا تراک و هشونو نشم a قفاوم هنلاوفا

 . ید راو لو
 : ردکنوا تب کیا رب وش . ردنرابع ندنالمو

 تاتل ره و و یواش لا

 ین هدشنلاع تی مدکچ لیہ هود 9

 یتحار یور هاچ رایدمرتسوک رظن رپ ۵
e:هچرک  Ee)یعاس هیدیط الغآ درد  

 مبدا ومدرد ولرد كيب مالغآ نیریب یتڈ 2

 ءارمش یرع نرد یح وا هب

 : ردیصلخحم كتاذ ییا ندنسهش 1 یاس

 -ارب كچوک كنببلچ ید ( مرکلا دبع ) یر
 نبما) هلغل وا یغوا كنربلح يلع یتیما هطاغو یرد

 كن دتفا دوعسلا وا . ردشلو ترهش هک د (هداز

 و یدیشمرک هیاضق قرط « هلتموادم هنسرد

 و تا

E 

 كضراع هناص ىدل وا زرق رع هدا | كقلز

 راباق 3 ندط واب و دن دکد لک ر اف مس ود

 «بولوا یللوناتسا( قطصم ) یسک

 ۳ یدا راو یس همت تراهم ضد هدملشاقت

 3 ردکز وا تب وش . رو دعا تافو هدنخ رات

 یس ههدس كدب ك زات 2 مدکچ هم هندس

 ینسهمدب هکر و كةشع غاد

 یدنفا یاسر ندنظاطخو ارمش نرخام 8
۳ ۳ 
 NSN « بولوا لز ربت لصا نع هک ردراو ید

 3 ‹ش# وط هد

 لعدم هد ۱ «نکیا کیش هلق کح كر هبک ۰

 «هلتع نع ه رصم بناح 6 هنرزوا یاط تام وح شاپ

 هن داعسرد ه دع) و هدن زاب هد ۲۰

 راشم یاشایو ؛ شفلوا مادضسا هدنعیطلا راد اروآ
 هصاعهعطم «هلتدوع هند مسرد هرکص ندننافو كلا

 1 ۳ وا نیبع هنس هدل 5 تب ردم

 ده رصم هن ا ندی دمر «بوحأ هعطمرب سو

 كح و سرت فورح و و قلعت «بولوا ى

۳:۸۳ 

۱ 
۱ 

 ره لیخو یس ەر لند ون .یدشعا تک

 فا س

 راو ینیرش تعن رب هنوک هدیصق . ردا هعاصاو

 ۰ ردوش یعلطم هک, رد

 رداتعهو دننام ی هک ردق یذ ناطلس یهز

 ردانا وت و یو مناص نوچب درفو مدق

 هنسهدام « راکس» ] (5۵8۸۲ ) ّ
 1 ۰ هنل وا تعحاص ۱ راغاس

 كنتلابا ایرلیس هدهیسورب e ۱ ناغاس
 ۱ ۔ولک ۲ كونيلو هدنغ اعتس ) جای )

 ك.طخ لو ريمد یا قرهلوا هدنسدب رع لام“ هرتم

 ی رک سم او عقاو هدنعط اش هطق

 کمر و تره
 6 بولوا هیصق ر

 . ردراو یرهق راف دیک او دغاکو هخوح هلا

 ( قسموت ) كنهرس (5۵8۵15 ) 2

 هدنس داو یر ( ناقابآ ) هدنتلابا یاغ

 رز كوس ا هدننهح یر لامش تاتسا وذمو

 . رستم هب هبعش

 «بولوا نده امك ءا رعش یامدو ۱ ِ ۷

 (یعزارق) هدنتکذلع .ردبل هتردا ) ی

 5 در د حفلا وبا RO فو رسم هود

 2a كدەترود نا نایلس ناطاس یوناق ندنرود

 هوو كم ہم هشونو شدع هدنلاح یادتا «بولوا

 6 هدهسیا شفلود رهام هدقلاح طبر و زاس و لئام

 .یدشعا لاغتشا هلئداع بودا هوت هدنرمعرخاوا

 دار تک اوا تاب ییا یخ

 زونه یدق یدنود هتماق هد كتچ

 یرغاس هن ندلا یرغاس یدوو یزاس هن

 یهلاب

 ی ؟حدق ندز رو شکار هیاصع یدش ود

 ك ماعا الومو ندنسارمش نارا ۱ ا

 واعسا - « بولو لند رصاعم وا ا نکن رها سا

 كوس ك یساعدا 6 ا یغددلوا یراع ندتفاطل

 هة ردراو یر هفطل ضع كنماح الم ه ددعح یلغا وا

 ندلا لوق یرغاس یدل وا ريد

 ا تاب وش ۰ ا تافو هدناره

 لعل ناوت هکم دیدش ات

 هک داعفا مد رد یا

 سویسل لوا هئس 1

 نتفک ناجارت

 نتفک ناوتن

 ر رومشم كعدق ناتو ( Sa نرم ( ۱

 ند (ع)یسعدالیم ,بولوایسهرعاش ]
 كزسهر زح ( یللدم یقع)



 قا س

 لوط نکیآ حک كم .رد شوط .هدنرهش یلادم
 ه(سوقاتیب )ذدیافاستعایارجا هدنتکلع .یدشملاق
 - هنلوا یفن نوعکیدتا قافتا هلا (سویک1) یشراق

 (نوتاف)یغیدلوایسهدادلد هدعب و« شیک هب هیلعس ‹«قر

TEEای یر  
 یاوقا هدهسیا یو ین دلوا شع

 (سوسرا)كنسهرب زج یللدم تاعوقو و هروک هلاقحا

 | سفن فلت بوت[

 ۱ ترش هدقلخ وشو شّعا روهظ 3و ه دنس هم

 كن راعشا كنوفاس ۰ رددناغ هب وفاسرب کد شعل زف

 و و « بولوا ق یفاطل و نسخ

 هدنقح هرهز نالوا د یسههلا نسح زکلا ندراءهشا

ETEوفم نیمدقم  

OEلع تب ضی هلا هدیصق ر یف دلوا  

 . ردشفلوا عبط ا 2 «بولوا قاب رلتب و

 ۲۳ ۷ رمان اغ هوس تنم واقاس

 ( رهن )و هدیقرش لوط ۳ ۵۲" هللا یلامش ضرع
 نابکود هنغامرا

 ۰ « بولوا

 E ر هدن رف یسارج دره رب

 وس یک | ٤ یروس ¢ یسل اها ۳

 ۱ ۳ «ییأرس ر عساو ص وصخ هتک « ینیرش عماج

 و ییشراچ 1 1-7 e ی ها و

 ردشفلوا دما تضایو ۳ ندنف رط ( دوفند

 ۱ هر اقاس

 ه دنیصنم كن رهن ( هواغ هناقاس ) و هدنتلابا ( وغوا)

 لیخو یسل اها KATE ENS «بولوا هلک-او هبصق ر

 هلرا هاب و كريس یر هناخ

 ۰ ردهدننر وص یوک ك وس رب «بولوا ا

 . رد راو راج كاشیا

۳ 
 تم وع> هدناتسکر نالوا هدنلا ۱ راقاس

 تدنماوقا ارج نک اس هدا و نخ رب من راک لف

 هدتاوز ررکیدو ۱ هدتناور رب «بولوا موق رب

 و ج ندسوفش ۰

Sakal ۹ 7 | والقادم اعم اغادم  (Saن اد  
 ی۔۹۔ رع لحاوس

 اہم «بولوا موق تم نا هدرهووا یهدنیشق

 كم هر رح

 ۰ ردنراسع ند سون ۵ ۰ و هه ۰

e 8 3 ۰ 1۱  
 راس 6 تولوا دل وتم ندنطالتخا كت راسذح و

 +  (Sakatou ) êنادوس ۱

(Sakata ((نوس) هدهبواح : 
 ۱ عقاو کلاچ لحاس

YEA 

 امش ندنوئح 0 حا یی ااو دروک هم ید

 ۱ تكنهسور ( S44۲ ) راقس دوخاب

 ۳و بس
 3 رد هزتمولک anl) كاش ) نالوا |

 تفلاو نا کر دف ۱

 . رونلوا مز یسهجوز كن ( همهار ) ۱ هر كنموق ندا و م

 ق

 لرد ۰ ردراو یخد ناق بلع و دله هدر

 یرلطاترا هدابز هن رالالقتسا «بولوا رلمدآ رواکجو

 . ردراو
k1۳ مایتس هدنننخ دنه (  

 TT رم یافاس
  هبهجرد رب یرلدضعب ندرانو «بولوا موق رب یثحو

 و راف هدنرلارحم رهش كرهدنا

 مد هبس رلردنا تماقا هدر هقار یرلقدبات هدنرز وا

 بورك« درلغاط هدنلاحیثحو نوتبسب زونه یرثکا
 .ندنرالاد جاغآ ا ۶ «راقلاق راتبها هارخاخآ
 هقو رعسا هدابز ِ راراپا ر هت تقوم ندقارابو

 2 ردرلمدآ لیو

 فاقاس
Eos نویی كنان واج )S2k1( 

  OEرک ۶:۹ تب (وکوت ) و

Ey, ) هواغوتاماب ) قرەلوا ه دنسب وذح برع هزرتم 

 شین« یس لاها ۶ ۰۰۰ بولوا رهش رب هدنیصنم

 ردراو یسهشرباف كنفت رو یرلقاةوس زودو . - 
 ید هہصق كچ وک جوا هدر هک دج هر زح هلعسا و

 13 . ردزاو

(Sakti ) | ۱دنه ( هام ) 41 5 مانو . 

 3 0 ۱39: رالد وتسم تب راسو | یتقاس

 كلام( ۵

 2 ۴ رب انروفبلاق 7 ۱ وتنمار ةاس

 ۲ ۰ دلا اسب .رببک *یداو ار وغىلاق 2 3 رو

 او اغ ندنغاط E ) عقاو هدنل ام ضع

 bz یرغوط هبونج ندنسهتروا كروک ذ م *ید

 0 ندکدتبا غطق ءرتمولک ۸ ۰۰" :دلردیا
 هل

 ناس) دارهشلرب هلرهن ( ےک اوہ ناس ) ناقآ

 ۰ ۵٩۱۹ ۲ یسهضوح ا زفروک (وقسنارف

 - لعو ندلوصو غاص تو کام نت هرتمول رک عبس

 E ندنلابح ٌهلسلس (هداون اربس) ندلوص صوص ا
 3 . ردنا ذخا ریاح قوح ر

(Sacramento (هج كلام  

 0 ندنسهس یعربهامج كن |

 ۳ « بولوا رهش ر یز کس ع كنت روهچ )ع

 ۴۳۰ كوس كلا هدرییک طبع رح كهروک ذم



 ۱۰ قرهلوا

 دل اهاو هرتم ولیکم علی ۸۲

 :( هتنکولوف )وب ( هی

 . ردزود اهدا ,قهح بو

 هدنز اتکع لاو 2 نالوا یانمهو هد

 ردق هریک طب رحم ندیسالطآ طبح رحم قر هلوا

 كطخ کیا رکد هلطخ لو ریمد كوس نالوا دتع

 .یسلاها NNE «بولوار مشر عقاوهدنعطاقت ةطقتا

 دلو «یسر وڪ ر لزوک هدنرزوا كزؤک ذم رخ
 تالشی تاب و یر هناخ ربمد هل را هق راف کمو تاجوست+

 زا بولوا هدنعسر هماد « ردراو ۳

 ندهلغ وط ی هشاص وصخ هترام .ردشبنکك و زود

 هل هاب عساو «بولوا تافل یر هناخ یغومخوک

 كل هرتمولک ه هو و رو «ندنف دلوا طاح

 | تنم ك روا EEE هر ولو دم هدهفاسم

 هدهسیا یزک كن هنروفیلاق . ردرادلوصحمو

 ۰ رد رهش ىج وا كت روهج ول هع-ههاو شات

 : رد ( وتسسنارف تاس) یسمر

 ازح یهدنزب د راهطآ ( Cا10) 2

 لوط .بولوا ندنرطوم لا كن

 تك 3

 | هدنسشراق كنور هرقو هعشج ندنسهب رع لحاوص

 هر یلاعش ضرع ۳۸۲۳۷ هلا ۸۲
 لوطا | .ردمقاو هدبقرث لوط ۲۲ 4۳ و هدنس

 نا كزاغود EES BI هر زج و هلبلح

 هن ونح ندلاعتهر زج هردهدنتهسو هرتمولدک ۱ ۸ لع

 .هقرآ هیلوطان | .بولوا هدنلکش سوق ر نیلاق دت

 قبچآ یسی رع لحاس «هدلاح یتیدلوا شمریوچ یتس
 کاوه ٥ ییوب هبونج ندلاعت .رویدیا لیکشت یوقرپ
 .هیعتس ٌهحاسم ,بولوا هرتمولک ۲۰ یراقو یغاشآ

 لج نالوا ك ه دنسدق رش . ردنرابع

 هالاع اهدو هدلحاس

 هدنسس ع لحاس

 وا هن هقشب ندتناهل كن رهش

۳:۸۹ 

۱ 

 ۱ لدس وفا ۳

 | (هلیمادراق) هدهدنسیلامش لحاس م
 قلغاط هرزوا تموم یسضارا ر دراو یرلناهل

 هدنتهح لاعش بولوا تراسع ندهماکر *یفاراو
 كنغاط كسکو كا ناسد ( سالا یآ) و نالوا

 هدنرا هتروا كن هر زح .ردراو یافترا هرم ۱۲۲۷

 ردهدنعآش را هرم ٤ ٩

 یس ه راج هایم

 یۍغاط ( وناوورب ) مقاو

 قوح

 ۱ «بولوا نرد زا ك یاری وط عرز لب اق .هدهسیا

 اس.«ندنفی دلوا شاط قلا | اس :یرلقلن اقشدلاح لیل

 قا س

 ندنفرط رللنس كغا رب وط تونم قره ن] هدنس هب

 «كرهدا قوس هلرلقدنخ یراوصو « عن یتسلروتوک
 یسهنانا هوق كنتهح بونح .راردنا قس ین رلیضارا

 یرلبا قعارز .ردقوح اهد یسلاهاو هدایز اهد

 O چ شم ېښلشي| «بولوا

 ASA .زعا تیافک هب هيلع تاحاتحا یسهربخ ذ

 4 «ران « هنیلدنم «جرت نوع «لاقترو یسص

 -هویموت «قرهنلوا رصح ه هرم” راحشا راسو را

 -ارخا یلتیلک ندنوهل و لاقترو صوصا ىلمو ندرا

 لبخ «بولوا قوح یخد یرلغاب . رویلوا تا

 تادا حنا ی ۲:یرلنوتیز + 2 رااقلع ران شا لوک

 یزلحاغآ زقاس هرر و غا ردق كح هدا تبافک هب هبلحم

 «هدلاح یفیدلوا ( ویک ) یعسا لصا بولوا قوچ كب
 كنل وصحم و یتغلوا همس ( یسهطآ زفاس ) هدزع اس

 «رولوا لصاح صد قوما رادقمر . ردنم هات 9 ۱

 تن هدام کاو 4 لحم عیانص بولب راقبح كرا لیخو

 هفلغابد هلرلیش ضمب یک كلموچ قانچو اب

 قو یرانامروا ۰ ردرصعم

 لنک هلیعاونا كم رمو یرلن دعم ضعب یک نوه او
 اشا ,بولوا زا ینل هتعح و تاتاوسب# و
 وا راس و كيلکک .ردترابغ ندناشواط و کا

 یساوه .ردقوح كب یرلشوق

 ید ولقاوعص زا ته طه اتولوا یونس یو
 زفاس بولوا مور هرژوا تب رثک | یسلاها ۰ رولوا

 ردو هدن رهش

 ودا باس مور د

 رمد «بولوا هدام

 هد هسیا مالغاصو عالم

 ی !اها نا زا وب هدن رلف رط ط ضع)

 ك هتر اجت رل يل زقاس

 ترا هدر رخ كوش ندنرعا تولوا م

 زفاس رد ادر وهط اطنعا یو ر ردا ف ا

 ندنرلناتوت ( او ) یسەعدق للا ۳ كاس ەر زح

 دد را رح ايم یدوم هدعیو 14 هنف ضعب تا

 لیخ ر

 دارت ه ونح هل ون ه دن دن كتر وهج هونح تۆو

 . ردو یرلکدتا نطوت كر هلک هر هطا ون

 رو 5 راو 5 یسامها ضم ندنداشحا

 هظفاح یقه ذم كرل وتو ٤» هد4لق اغ المور هلامز

 ران و ۰ ار دن تشع ا

 «ب ول وا هدنرل رادقم

occa SIS ۱۳۵ 

 . ردراو یدو هدردق ۰

 ی رو هب دتشر رب ص وے هر هام ءلاها هدهر زح

 ۳ یادتا یا صوصخم هنانا یرک,د هرزوگ



 قا س :

 ر و هبدادعا رب صوصخ هرلمور هسردم کاو

 ۲ صوصخ هرلکیلوتق « یادتا ۷۲ هلا هدشر

 همور كرلمور .زدراورتکمرب صوص هربدومو

 یدلح ۱۲۰۰۰ ررحم هدهتسلا راشو هحزسنارفو

 نالوا یزکص ۰ ردراو یخد یر هنافعتک رب یواح
 كن رلب وك ق | ؛بوملوا یسهبصق هقشد ندن رهش زفاس

 .ردشزل و هبصق رر هدنامز 2ا وک رب

 ۱ زفاس

 .ردفو رعم هلسعسا ¢ هلق « ی ( ورتاق )

 دیره

 هدنلص «بول وا روش ر ی زک كس

 تا هرب زح
 بولوا هدنسشراق ثتهعشجو هدنسدقرش لحاس

 قلوا

 E «یسهسردم ۲« یعماج ٩ «یبهعلق «ىسل

 «هرزوا میم ر ۳۲۱۰ <

 ام یادتا یاو هد شرار ءیهاخهتسخ ۱

 ۳ هلا یدشر رو یدادعا ر ص وصح هرلمور

 «یسهناخا N «یسەزاغم ۱9 «یتکم ناتا چاق

Ng15 ۵ ۵ و سهل او  AEبخ 2 ردراو  

 رواو چاق ر هتفه رم «بولوا هبصق ر ها: را

 رازح هلئاعفد « بولوا مگ رک قاس

 چاق

 شلوا رادهنخر لیخ نالتضرا

 یساضق نقاس ته رز اتم ل

 وا
 ر ردوا داشا ید رک هالو دسر رک

IEEEےک  

 وا رییعت هن « هده سرا

 یساضق زکم كءغاحس نالوا یانمه

 یدومولاق) عقاو هدهرب زحو . ردنرارع ندنسهرب زح

 . ردءماج هدیرلهیحان (ولیمادراق ) و ( ویلاوو )
 هشرارک: «هلکلرو تالیصفت هدهدام کلوا ندنو
 . ردق و تحاح

 زفاس «بولوا

 شالو دروس رخ رازح ۰ یغاعس | |( جا
 رس اس

 زقاس نالوا اول ازک سضص «بول

 ,زونهلاق زورا ,سونطاب « ( هراقن ) طون راق هر
 وک قاط رب اهدو ین رلهطا هیلاپورتسآ «یوکناتسا

 لو راق هراصما ندرلن و . ردب واح یرازح كح

 سونطاب « بولوا اضق یوکناتساو زونیلاق زور
 ول هزونیلاق هسلایورتسا و هزورل

 اا )هعشش نادتیبهط 1

 ۔ وص هان رر قلب
 هدنقح یر SEA ازح .رونلوا هرادا.هدنتر

 NS .و همزال تامولعم هدنسهرص یما

 N ٣ هلاقم لی وطن هدابز هداروش

 - هر زح زقاس ناببلا فن آ

۳:۸۹ 

ME LAID e 

 - وا یر شون روس ترد ندا ۱

  هبقرش بونج «بوقیچ ندرالوک ثاط رب هک «ردرې "

 ۱ اا ناعبرذآ و هدنرز وا كرب رب نابکود هل و |

 ندکدنودیرغوطهلامشو ؛ردبالوخ د هنتر وهج (هنم) ۱

 E 7 قا س
 ٩۹۲ كزربتو هدنتلایا نالدرا كناربا ۱ ا

 هیمرا ) قرهلوا هدنن وذح هرتمولبک | 3ر

 «هرزواقأوا درک شک | «تولوا هبصق رب هدندو دح

 . ردراو یسل اھا 2

 ۱۵ هسقاصاو«نوسقاص»] هنقاسو ) < 3

 1 ۰ هنلوا تعحا ص هب رله دام

 اک لاش تر همنح كلام ا 0
 ام

 م اهوین ) هک ردرې رر هدنتهج

 را یغوط هب قرش بوئنح « هلن اع هدن ر وه٣

 وکذمو «هجوت یرغوط هب قرش بونج هن «هرکص
 ا دارح كالهرتمولک ۲۰۷ «كزهدىا قش یتروهج

 7 هدنفرظ تلا كنەبصق نالوا یانمه .هرکص
 ۳۵۰۰ ین ەض وح .رولکود هوو رب كنرسالطآ طع

 ا « بولوا یسهلالش جاق رب ي رد هرتمولیک عارم

 ,یرلنابغط . ردراو یعافترا هرتم ۲۲ كن راکوس

۱ 

(Saco) 2وهج (هنم) فی هعنج كلاع . 

 3 - دو ) و م دزغارعس قوم ) هدنتر | ۳
 قرهلوا هدو ع وڃ هرتمولدک ۳ 5 ) دی الات

 1 کی او هدنرانک لوص ا نانللافتا نالوا یعانمه

 -« بولوا هبصق رب عقاو هدنرزوا یعخ لو ریمد
 ی راهاکتسد ص و مخ هنلامع| یافس یسلاعص ۵۰

 8 «هردنوق هلیناج وسم قوماپ «یرلیک قوچ
 س .ردراو یرازارحو یراهقراف هراس و هرب

 ۱ ۔هق رافو نانلو هدنرانک غاص ارور ین هدنسش راق

 ۱ ریوکترد هنسهبصق (دروفد-) نالوا قوچ یر
 ۱ ۹ ردط و ص هلا

(Sacondaga)هح كلام  

 زوهچ ( قرووم (
 : هد نش

۵ 

 ۱ هغاد وقاس

 ۳ كرەدبا ناارح ییغوط هقرش تابهو هلام هدمب

 قوحر OES یرلةانآ كرللوك مقاطرب رکیدو

 .درکص ندیرح كلهرتمولرک ۲ RS قرەلا رل اج

 . رولکود هن .زفروک ( نوسدوه ) هد ) یلداھ)

Sackville :8)ا شه ح) )  

 1 و 1 ۱ ۱ لیوقاس
 : ےس ( دنالروتسوا ) هدنس هطخ قیوساور

 لولم ود



 رمد که ) دنالربموک ) ند (سقاغیلاه) قرهلوا
1 

 «یسلاما ٩۰۰ تولوا هبیصق هدنرز وا یطخ لو

 مور ار ی و هل EE یال لر ۲

 ۱ . ردراو یتکم یخادو

+ 
Saka ) 1تاو ه دنتهح بودح كدعرح )  

 oY ك(روقنا) و ه دن هل ( ول ۱

 ( قورانوساپ ) قرهلوا هدنسیب ونج برع هرتمولدک

 - وا یناچ ) هبیک) میات هنن ره (وموا ) نایکود هناوک

 بولوا هیصقر هدنعاقترا هرتم ۱۷۹۰ و هدنرز 8

 هفاس

 . ردراو یترام هوهتو یسلاها ۲ ا
0 

٤ 
 یر نرق یوا ( لغ هداز رد )۱ یار 8 ۶ لر ۰ ۷

 هردنل هباق «بولوا ندنسارعش ین مع 9

 : زتیکوا تا ث 5

 نشوح گل کش ا لیس“ رلیدر وک 3

 رلیدید وص ولناق وب یدلوا ندنق ی
1 

 كاد یا حق ار لات تراش شرف

 : ردصاخ
 | قاشس ۱ 1

 بولوا رامعم ادا( نیسح هاش ازربم ) یس ر ١

DE 3هاش  E Eیوفص لسعاعتا ه « هلتمزالم هتل ود روم 8  

 - رط ىق راه سه ۰ یدمشل وا لئات هنرازو هدننامز

 رز وا تد وش . ردشفلوا لتف ندنف "

 اا اد توت اه سا 1
 نعایوتای تسافوو رهم ی

 بوسنم هه | عن رکا هو لو[ RET یبعکیا نبحح

 وگو تاب وش ٠۰ یدنا

 دریځ رب دولا درد هاک هبرک هاک عاجز ۱

 دریځ رب دود یاشف شتآ رب با نوچ لب 2

2 

 3 شم رم هنس هە ص ز یر رادبصتم دا رک 6 هلتلحر

 .ردشع ا ۳ راا هد هلاکت هدنتفافر كاج هتسلاشو

 : ردندنرامشا لج هعطق وش

 ندنسارءهش نارا (نیمادم ازریم)

 E E SE رد لز رت 6 بولوا

 وت یی بارخ لدز وج افج یا مسیون هچ
 ن تارطضا رک شراک اتتا هدد هک ود

 تدایب E نره هکاهولح و و]

 و یی با وخ هدرکذ هک یناشفنوخ مشچ و نه

 نم زا

AE 9قوح « بولوا ندنسارعش نارا  

ESE A Eرعد ور  Eیغنددلوا یف و 7  

 ”ردکنوا تب وش - ردمخآ لک ا
 2 ا ارچ هو هکدمآ رس لایخ نیرد مرگ
 تسدن زا ردنا رجه بش نوچ لاص و زور

 لا ۳۸۳۷
 لار ناتسدنه ( هلا ةنانع ازریم ( ۱ کا

 .ردیل (دابآ ناهه اش )بولو ا ندنس ا

 ا (دوا) < بودیک ه ونهکل هدنشرات ۱۰۰ ۱

 هنتمدخ 4( دا هلو دلا عاعم باوت كاملا رزو ) ۱

 شق( سران ) هلکو لس کار لق هدع) و شور ۱

 ۳ ردکن وا تب وش . یدا

 یاج ترضح لوقب نک اس سک مه مرادن

 عرک نتشیوخ راز لاحرب دوخ هک رتهب نامه

 ۱ یادکاس

 هنغامرا (نارول ۳ | دنا ( كرک ) و هدنسهطخ

 « هلحورخ ندنلوک ( ناز تیس )تولوا رهن رب يات

 ید لالش 3 لز وک «قرهلقاحوق ییسهر زح )1(

 ا 6ک ندکدسا لیکشت
 هدعلو «راقا هلنایرحر لتعرس هدکلشینکر و

 Nee شک 4 ۱۰ ۲۰ هر

 ینیدلوا نزد هرتم ۲٣۹ هدنلعرو ۲۰و ۲۰۰و

 کره ندنسهرآ رل روتسم هلبرلج اغآ ماچ «هدلاخ
 نارول تندروک دش هرکصندناب رح کلهرتموانک ۸

guena 1)هد لامس ی اش س (۵  

 هداف كن ت هعطف لنودمود

 یالنرد هدنرصتم قر هل وا رک .رولکود هنغامرا

 (اهاه) یر ومتم | كت راعي ات ۰ ردهرمم NN زکلاب

 یگ هلم ا و هن هدنساقتلم كنو ,بولوا یر

 ۷۰۰۰۰ یسهضوح . رولدا لیکشت یوق عساو رب
 نانکود هل وک ین دلوا منم یناباو ہرتمولیک م بہم

 و ندنو E ید رابا

 . ردعساو

 كنغامر ا ( نود ) هدهسور ( ۱ ( ۱ ۱

 لاسهرق بولوا رهنر ندنرلعبانلوص ۱ ۳
 نادردژا هل رسا لاس كاروح و لاس یابیشک |

 ندنعاعحا كاح چوا ندا ناعس هدنشتهح برع

 رب زا كم ینالسم «هلنایرح یرضوط هرغ «لکشتلاب
 -اوانک ق هدنجا راک یو هد داو

 . رولکود هغامربا روکذ م هرکص ندنایرج كالهرتم
 نصر دن کر هرتمولیک عب ۲۲ ۰۳ یسهضوح

 و هد یار هو فر

 e ۴ ا 0 ا تالاس
 زاژاعو واي اا 0 هاب :يتولوا# و
 هدرام ووا ها او" قدر ها هلتع رس لاک ندنجا رادقو

 گالهرتمولیک ۷۸ كرهدبا نایرح ی یغوط هلام قر لاب



 لس

 .رولیکود هغامرا زوده و ندکدشا مطق هفاسم

 قوج كب یوص < هدلاح یشدلوا هصق 71 ار
 ردمل هک یرلت اغطو

 | وا ندشنالابا ناتسراحم (522120) ۱
 ؛(نربسو) ندنتهمح قرش لاش بول كنسارحم هدهسنا

 | ندنفرط ییرع لاعث «( كموش ) ندیقرش بونج
 یخدآبونج (  هیریتسا) رغ «هلبرتلیا ( عروبنزبا )
 کاو ۱۰۰ یو ۰ رددودح هل ر هطخ ناس اک

 .ردراو یسیلاها ۲۸۰ ۰۰۰ «بولوا هرتمولک ۰

Er۱۸۸ كنهتشیو هدنرزوآ یناح ( هلاس (  

 ۱ ( كسرک | هلاس ) عقاو ه دنسدب رع بوذح هرتمولک

 . ردنس هبصق . رولوا صنم هنغ ۱

 لزوط » (Rio Salado) س ر |ودالاس

 یاھےا ١ هلم-او نالوا كعد «یاح

 EE EC اج "۹ هد هترسکمو ۲ هدس وذح

 ( سرا سووا ) كروم نیتنجرآ یو
 ندرلتلق اطر ماطر هدندودح قلابا (هف هتناس) هدنتلایا

 ولک ۱۷۰ «قرهقا یرغوط هقرش بونج «هلناعمن
 (زوبموروبماس) «هرکص ندکد تیا مطق هفاسم تلهرتم
 ۰ كنمتم . رولنکود هب یسالطا طع رګ هدنرق

 روک دم «هلذعاب هر گر ( ( وتذیک ) هدنبيع هرتم لک

 كد رم ونک ( تب (ودالاسور) ناقبح ندرلقلفا اط

 مردن ونطم یغنیدلوا ترادع ندنفر ط تلا

8 
 : ندنراک#ا قرش كنلابج ههلسلس
 نانلوا ریمع) ا :زاوتم هلراہنا

 50ا ى رعوط م بونح هد نجا كرل هووأ

 کا ندکدتبا مطق هف ر كارول ۱۸۰ ۰

e 4ولک ۰/4 نسر  

 .ردەدەووا و ۲۰۰و هدرلغاط یک

 «قرهالیوط ینراوص دارلباچ قوچرب ندلوصو غاص
 ررک هنلاح رزم و 5 ور

 19 ةد لامت ایک ییعفا
 ۔وا یعافترا هرتم ٥٥۹۰ و ندنراکتا یی رع كنلابح

 ا ا

E 

 ییعوط هب رغ «هلناعرن ندلح رب نالل
 9 «رشود و 1(

1 
 رواکود

 كل رهدا نابیرح

 ندنایرح كلهرتمولک ۷ ۰

NEهدم طرح نک هدس وح ض سصع ۳  

۳۶:۸۸ 

 ۱ هدنس هبعاپ كنتلاا ( سرآ سوت و ) کوج كا 1

 .الدویر ) هلا رهن نالوا یمانمه قردلوا هدنسیبیغ

 ه دئساب وذح برع هرتمولک ۰ نا هتوقوق)و هدنتلابا ۱

 ۱ لتیلکه دنراراوح و یسلاها ۰ «بول ۱

۴ 

 ۱ (SF) ھدند روھ یوا هب یسع

 ا
 بر هدنسلامش مق فا هک یس درد س

 3 هلا لتتم قجمزآ ه وئح E ناف اعحا كاح
  ندناارخ كلهرتمولک ٤٥۰ «قرەقا یرغوط هقرش
 EE یلوص .رولدکود هنغامرا (ووار ور) هرکس

 ١ «ردنلاخ تدنلاها نامه یراراوح
NLوهج نیتنجرآ (5:۱دلناام) ۱  

 و ب ولوا رې : چاقرب هلم اوب هدنتیر

  .وبماس) هرکص لدنایرح كاهرتمولک ۳۰۰ «قرەقآ
 ۰ .امرا (ودالاس) نابلافن | نایکود هنن وق (نویمور

 یا سرا سوود كن روهج نیتنح را هوا تب

  تونخ هرتم واڪ VA كسربآ سوتوو هک

  یزکحاضق هلعساو یخد e یرہن ( سرولق
8 

 .ردراو یلوریمدو یسااها ۰

 3 هدد ونجح یا سآ ) Salazar ) ۱ ی

 Koa اس) كىر وهج (هبنمولوق) ر زال

 ۲ «بولوا هبصق رب

 - وا هبصق رب هات وان لوص كباح 2 یانمه قر هلو ا

 . ردراو ین ال
 (,Salaga هحارس یسغوط اهدو | هغ هه

E Gerana۲ یراق و هد رغ  

 E هطخ ( هو دن ] وع) زد مانو (هحوغ) کا هننک

 دكا كن رم زیلک زا ناسد « ناسا نوتل ا» و

 دوم r Ns ۳۳۵ ندلحاس قرءلوا

 ضرع ۲ اد هفاسم ثالهرتم ولک ۳ ه ندنرانک

 ٤ ء بولوا هبصق ر عقاو هد رع لوط ۳ هلا لامش

 امدقم .ردراو یتراحثالشرا لیخو یسلاها ۰

 السا تموکحر تىدا راو یسلاها كس للا قرق

 هرتمولک ها تان هبصق کاخ « بولوا هدنلا كن هم

 .ردناتماقا هدنس هبرق (یاپ) عقاو هدنسیقرش بونج

(Salamanque, Salamanca | 

 E مسق كن اس ام 1 هشامالاس

 بیع ه رتمولک ۱ ۷۸ اه را هدنغللارق ( نوبل ]

 و میان لو دکا:غامربا (وریوج) قرملوا هدشبیلاع
 - وا رمش رب یزکم تلایا هدنرانک غاص 0



0 

 «ی رهناخابد ینونفلاراد Bk ۷۲ ۲۰۰ ت

 هلاق ندرلیلامور کسا « یرلهن مع كوچ قان
I۲۷ قرهلوا هدنو هرتم ۰۰ و هدا ور  

 یدلح ۰۰۰۰۰ «٠ یسیرروکو قبم هننرزوا و
 راسو یرلعر رادتعف قوح كب ءیسەناد یوح

EEیواح  
 ض €

 وصف ددعتمو ی-هزوم ی عيا

 ۱ یالوثو هدنکنر هش یرهناخ .ردراو ینانسیلک
 ك یسه هرظنم یلغلوا لومعم ندشاط عونرب راق

 «هدهسرغوب قیمها ر چه هجتراجو میانص . ردلزوک
 «یسامور كناسنابسا » هلبنس یک كنسهقتع راف ۱

 دلرلیلامور «بولوا رهش رب یا ك .ردشفلوا هيم
 "ید لوا ندزمک هلا كرا لحاتراق لوا ندنو

 یمهیمالسا تلود سلدنا . یدنا راو قسمها یخ "

 لا س

 نرد كب یرلقات « یک یفیدلوا اص هاف س ریس

 رویمهارا ید هیضارا قس ندنع دلوا

 جارخا یر 2 نامه یدهسا قوح ك یرلت دعم

 لاح هندعم هام نانلوت هرزوا ترک دتا وا

 -وا زسنوفیوا ك یماوه . رد هدقفل و هدنرلیعییط

 .رولوا قوئوص ك نیشیقو قاعص هدایز نزاب بول
 ك.یراروماب «ندنفیدلوا طاع هلرلغاط ندفرط ره

 ا یرک كم ترا و عیانص .ردکریسو زا

 « بودنا قش یسهبعشو طخ لو ریمد چاق رب قلابا

 یطاتترا و طالتخا هلزبک7 رونو هلیفرط ره ككنانایسا

(e 1ردفو رعم هلع-ا  . 

TL 

 كن سهطخ نول الام یلاا هتامالاس
 . ولاو) و (هللوا) كن هلبتساق کسا | قرش : روما
 - یا ( سرساق ) كن ( هرودامرتسا ) اب اونح «(دیلود "

 بولوا دودحم هللدودح زیکرو د غ فلت رلتل

 یسلاهاو هرتم و لک ب سم VK ۰ یسهرععس ا

 یلاعثبرغ الماک نامه تلایا . ردشک ۲۳۱۶.۷۲
 هدنلخ اد یس هض وح كنغامر | (ور ود) نارآ یندودح

 یرزاہا ه_ حاشا ناکود هغامر | روک ذم بولو

 بودنج یسهلج هک« رده وق ا و ستلب ( سمروت )
 ۔ وذج مق ٠ راراقا یر عوط ه ی رع لامش ندید رش

 (هجنارف هداین) هلا (هنافهداریس) «بولوا قاغاط یس
 ه قرش لای ت وک هدتهح و یاس

 یو هدندودح قرش بونح .زارولوا دتع یغوط

 یرلکتا ضع) کا الاتخ هال (سو درعه واس 8

 یغیدلوا برص یراهلام ییونح كرلغاط و .رونازوا
 هدنجما كتلابا هدنلاح لّئام طس یراکتا لام ملات
 هلن وا دتع ردق هرلفازوا گی

 كا كنسیحم رب ندرلغاط و . رارتنازوا رالوق اط

 قلغاط .ردهدنمافترا هرتم ۱۷۲۳ یسهورذ كکوت

 صوصلاییعویرارب قلا هد هسا تنمرغ یراتهجآ

 یمرکب هرب یادفب «بولوا تدنم كب یرایداوو رهن"

 .ررول وصح شب قزفو قرف هر فالوو زوتواو
 | یر كن راما . ردق وح یخ د یرلاع مو راخ

 رب ووتسم هلرلنامووا «

 ۳۸۸ «بولوا مسقنم هباضق اکیس لعاب ردراو

 . ردیواح یی هب دل

 ( وتا وانا وغ) كنسهعج هتک دود اعمال

 راود ابو هبحات

 هرتم ولک o٤ تزوت و انآ وغو هدنتلاباو ت: روھ ح

 هدنرانک غاص كن رب (امر ) قرهلوا هدش وح ۱

 یطخ لوب ریمد ندیک هبوقیسکم ندروک ذم رهشو
 اض مقاو هدنهافترا هرتم ۱۷۵۷ قرهلوا هدنرزوا ۱

 قوماپو یسلاها ۱۰ ۰۰۰ بولوا هبصقر یزک
 .ردراو یر هقبریاف تاحوسنم

(Salamv rya) |مد هل است  

 .ردمسا هور كن رهن : تسوک ] | ایدومالاس

 |. برویب تمجام هنسهدام « متسوک » ]
A( هنکا) 1 ۱  

 تام هطخ هقسا و دادن فر و ۵

 مولا .بولوا هطار هدنسیفراق یسونج لحات

 هونج ندلاعش . ردفورعم ید هلا ( یرولوق )

 هرتم ورک عبص ۳ ۰ بولوا هرتمولک ۱۲ یو

 «بولوا مدنعز لاله" . ردراو یسهرعتس هحاسم

 لحاسو هبصق كح وکر نالوا یمانمه هدنجما كنوق

EEینامت ارگ هیحلشارو یسههاسرت كانو  

 رون روک وروقو قلشاط ردق هن ره هطا .روبنل و

 ۰ ردراو لو صع موزوا و تایوبح یلیخ «هدهس

 دژانرآ یسهلج «بولوا هدنرادقم ۶۰۷۰ یسلاها
 هقناآ ) وبكم هلن ۳۹ دژانرا و بوسلم هنتدسلح

 هیحات ر قام

NSلوا هه  

 هاو (هدن راذم) كنتلابا ) اتوب م

 نددالہم ۰ روم اوا هرادا هدننر وص

 بولعم نس عود نار ۸ و 1و ۱ تن هطا 2 رلدل هن 1

 هلا ( نولوس ) یعراش رومشم كنه .ردرلشعا



 “ل ۷ ش ۷۹۹۰ لااز
 . ردینطو لب (یدرب روا ) ندهعدق ءارعمش هاشم

 وا 2 ندنفرط رل دلت اج ه دئس) داللبم خرات ۱۷۶ ۵0

 ۰ Ee وا دارت ۵ كسا راهه ا نایو « قر هل

 - هر رحل سارق ( ۹۸۱۵۲۱186 )
 ۳۹ 8 ت هنمم الاس

 هو هدم ساق رش لاعاش ك

 كټ هلقتسم تم وکح كج وکر تقو ل خر بولوا هم دق

 هرکص و ینهسلاطب رصم هدمبو شا یزک سع

 امز نطذطسق قزهللوا طض ندنفرط رلہلامور

 (اطنطسق) هدنونج اهد «هلغلوا بارخ ندهلزاز هدنن

 ؛شفلوا نشست ندیک هلم" ( هماتسوق ) دوخاب

 برخو طبض ندنفرط رلبع هدننامز سولقارهو
 وا

 ٠ روبنل و هب رق

 - روا هدسراب (5۸۱۱۵۱۲۲۱۵۲6۵) ۱ خر اش

 رودبا باعیتسا قات ۵۰۰۰ بولوا هناخ هتسخ

 یوم هقاع هتمسخ ادتنا بول وا ی داد ۱

 ها و دشم وا بیم

 «بولوا ندننیحایس هرتلکنا (3۸10) 1 زا 1
 یسهعومتم تاود هدنحشرات ۹ ۱ و

 شل و دم وک هناا هوش تی روما 8
 شبح ر ۰ یدشفلوا نییعت سولسنوق هرصم هدعبو

 ناتو رم و هتطب فاغوریه رصم هلمس هم انتح ايس

 . ردشمزاب

 یزوط» ین( ۵ هک و

 تن هصقج تلاع « لوک

 لوک رب كوس هدنش ر وهج ( هاتوا ) ندنس هس یعریهاچ

 یغنیدلوا هدنعاشرا هر. ۱ ۵ ی « بولوا

 وب نام EEN ake AN کم هو ما

NEهدنسهرا یر لوط ۱ 3 ۳۰۰ هلا  

 . رولوا دتع یرغوط هبورع لاء” ندیقرش بونج
 هاشم لا فول وا بت یک

  هرا زا هرتمولیک عب ۰ *,هلبا ۰ ۰ یس هیس

 ییدلوا دوسا هدقوح هل.تف و روش وا نیا ۳

 یا « بولیکود یاچ چاق رب هنچتا ودا ها

 راونگاک دم دعا دا یلوص ها رذع" «هدلاح یینیداوا

 هدنما بولاقوج وص هدنرلعهوم یسعرا داراراقو

 ۱ دارلن و ( هدکد لکح راوصو ؛رولوح و کر هطا نانلو

 رک هنروض دز هر ز> همش «بوشلرت ا یرلضعت

۷ 

 | رب هلی (یجرس یآ) هدنرهناریو مویلا . ردشم

 | كوس ه دن رق قوم نادل

۱ 

 هردز رم كارلو SENE ندنفرط رلن وم

 ۰ كم نواو نالوا 2 یس هبا دابع كالن ومروم ۱

o O ۱ 

E ۱ هردراو یترام تالشیا تو یرافاقوس ربع و  

 1 «بّولوا هدانز ندرتم ۱۲ هدنر ر 2 یانرد

 4 ووا Ka هرم یا 2 قمآ یرالح ضع)

 ۱ ۰ رددجآ و 0 ك

(Salt -Lake- ۷ ( ) 

 لوک ىلزوط » 4 یتیسک التلاس
 ( هاتوا ) و مق تب هم كلاع « یرهش

 هک التلاس ؛ تولوا یهو یر کوما كتدسیضازا

 ۳ ندنرانک غاص كن رہن ( نادرو ) نانکود هناوک

 ولت ۱۷ ندنهضنم كرېت وو هدهفاسم كلهرتمولک

 ۱ و كل (وقسسنارف ناس) قرهلوا هدیراقو هرتم

 3 «هدنعاش را هرتم ۱ هدنسلاعت قرش هرتمولک

 ۱ ضارع 6 ۰6 ها و هد یاش :هطق كلون ریمد چاقر

 ون «"ردعقاو هدسغ لوط ۱۱۲۲ هلبا یل امش

 ۲۰۰۷۷۰ تولوا رمش ر عساو هلتبافو زود یرلفاق

 - روم هدنسب دالم جرات ۱۸۶۷ ۰ ردراو یسلاما

  هدنسهتروا . ردطاحم هلا راهابو یلتاق رب یرا هاخ

  Eروبنلو اخر 9 حب ردنا ب فا سا 4

 Saltley ۳ ۱ ( قیوراو ) كن مرتلکنا ( 

 ۳1 هدنلامش کل ك ( د هدنتلانا یی ۳(

RSدم روش 7 ۳ هبصق رب عهاح یی لاها  

 2 ا یس هل ر فا و و

 1 نیتنج رآ هدس ونح یاشسآ (Salta) ا

 : ك ( سرا سوتو )و هددت روهچ

 ٤  ۲(ودالاس) قرهلوا هدنسب رغ لاعش هزتمولک .

 ی زکصس كج ابا نالوا فاو هدعان را ال هرتم

 ٤ e یساامها ان «بولوا رهش

 رد ۲ هرارلا نازمم وا فلتخم ك یساوه

 رتب اهدردق هب هکر د "1 رفصلا تا «بوقح ردق هب هح

(Salta) ۱ E1 لیتنحرآ هدسونح یا ما  

 2 اع لام یاعدم كنت روهج

 ۴ متساو عقاو هدنراکتا كنلابج ةللس (دنآ) و

  هدنسهرا یدودح ایوب هللا للیش ,بولوا تاایا

 ۰ و دوج ندق رش لامش زودنا لیکشت هواز رب

 ۱۳ را ا م < نیفظعا لواط نالوا
VETیمی دارا یسهحاسم كل هرتمولیک میم ۷ ۲  . 



1 ۳ 

 و

0 

 « بولوا دل وتم ندنطالتخا رلبل ز هلرالوسایسا ران و ۱

 رل.شح و نانلو هدرلغاط . ردرلمدا تک

 «بولوا فلتخ یسخضارا و کو ۳1 هددع ول

 ملحو ¿ن

 1: )یدل لع مش هلغل وا کد کت كدهنیریبک یارک

 ۱ یاذح یسدق رش مق « بوقبح ردو هنن رلع افترا ا 1

ar 

 د
3 

0 

 رد هد اوا

 ندرم

 ی oe. RIN TS هر

 هیلع ءانب .رنپا ردق هرلعافترا كلەرتم ۰

 رکج تول وا: لع مورک کوا ےک د رق
 .نتک فالو «یادف) « رصم سوم «ه وه «یذماق |

 ۱ وا لصاح یعاونا دارا هزبس و هوبهو موزوا «ساات

 تآ یلتیلک .بولوا قوچ كب یخد ینااویح .رول
 تاناوبح راسو یرد ریش غاب «ییغاس هلبا روصو

DE :بول وا قوح هدینداعم .رونلوا جارخا » 

 راسو. لورتب «وترافسا روم «رقاب «ش وک «نوتل )

 چ“ زونه هدهسروینل و هدنراام فاتخم قداعم

 وطو e هایم . زدم ةعماغ وا جارخا یر

 ور ین چاق ر ندنو یرالو رمد .ردفوح هد یز

 دیزتو دیدم هک دیک EEE هرتم ولک ۵ ۰

 نانه او

 ۰ ردقو یسهمصقو رهش هقشب لدن نکا نالوا

 كنس همش كلام هتسکم (Saltillo وا كاس
 وهج ( ال وهاوق ۱ نوا ایم مق

 ۱۰ كنوقب سکم « بولوا رهش رب ر یزک سم كنتیر

 و راك صنم هیاضق ۲۰

 ۳ هرتم ۱ ۵ ۵۳۲ و مد ےک یک لاک هرتمولک

 ییلاها ۰ ۰ و عقاو در دعا

(Salzacb) | 1 7هدنسب وح رق تا ال(  

 لوریتو هدنتلایا غروب لاس كایرتسوآ .بولوا یاچرب
 كت هرد کیا هدعافشرا كلهم ۲۰۳ هدندودح

 لاعش تاو هلاعت هدعب «هقرش لکل ندنعاقجا

 هدلحم تال هرتمول ڪک ٩۰ « نایرح ییعوط هقرش

 روکذم ری ندقدرآ یتدودح ه رب واب هلا ابرتسوآ

 ۱ ( وقاتع.) ندنرلرب كک و یخ ك ها

TEN ۹ 

 روس هما یاها۱ ۶۰ رم یا زا

 ءا هلم سا (روم)

 ۱ رولکود هنس رې 2 عبا ه هن وط ۱ 5

 رولک ود هن رېن(
09 ۱ 

 E "۰۰ SN یر 4 .ےطس ام كنس هضوحو هدنل

 هر اط رپ (هلاس) یبا هرحلش اب هردهدنتعسو ہرتمولک

 هکمر دزو لاص یسراقو و ناف هی ی نام ۲

 دید یعخ لو ریمد رب هاو کک ر ا

 . ردشفلوا

 حرفم ك هدنفا رطاو . ۱

J 
 بو هدایرتسوا (01۲8)8212) اِ او

CIبر هرتمولک ۲۵۳ كە  

 هدنرزوا یر خالاس نالا فا و ار

 هلتاج وسنمقوماپ ,یسیلاها ۲ ۹۵۰ «بولوا رهشرب

 یزهشراف هیاسو نوتوت «ییچ «هنیآ
 و هدد وا گرم اک اد « یر

E 
 « یس هناخ هن وغ یعیبط خراتو هبعیسط سل ی

 - هناخربهد 6

 كوس ؛ییللاراد «یتکم لخاد ؛یسیدادعا

 یه رظنم لز وک .تاغ « ی هعک اب 2اب تاچ ی-هزوم

 اوم
 "ال اش یغا هقود ابو قیلابا زر نا س

ESاب ونح «ایریتسا ۹ مش ا 5  

 هلا هر وابو لورت هش ج لوربتو ایتسراق
 E AY e " «بولوا دودع

 AIMEE NA قم و لا

 - ولیک میم ۷۱۵۲ یسهرڪطس

 یسضارا .ردراو یسلاها ۱۰۳ ۵۷۰ بولوا هرتم

 لوق (هلریات ههوه) كنم هلسلس بلآ «بواوا قاغاط

 -رذ كسکو كلا . زولوا دتع یرلک:او هبعش تو و

 لا کدو و ۳۷۷ ك ( زقولغ سویغ) هدنرآهو

 هدنسهضوح هنوط . ردراو یعافترا هرم ۲۳

 .رد(خاغاس) میا ه(نا) کار محض ا «بولوامق هاو

 ندعوطو یرلباح لنخ ر هرزوا كرکود هرې و

 مات ه (هوارد) و e ناکود هب هن وط ه ی و ط

 3 اهر دراو شاد ارت و
SSS ۴مماوه .ردلوک (لز) ول  

 یز هنوط رف تولوا لوعلا ميرس دو لت دش قوت وص

 هدنععوم را هلا ول وط ناغا ارش کو ردقوح

 دم ك هدنقح تالوصحم رلن وط نال و « عوقو

 هدر داو ظ وح هلرلهووا ق ۹ ضعل رکا

 رظع ۶اے اوا قلغاط یر ]ی سد

 ۍرلاعزم هل رلنامروا «بولوا ترابع ندهبلاخ *یخارا
 . ردقوح یخد

 ناله ه را و یادفب ندراخذ «بولوا هدتتبسن

 ها 2۷

 ۰ رولوا دم هحاسم

 ه رد ر

 وه

 زوقط هدزو یسضارا تعارز لاف

 وال هو دف روح اهاف رام رادواح و فالوو زا ك

 ردزو هدر تونل وا مطق هم ارا یخ ندرلنام
2 @ 

 ۰ «هروک هنقتسناتسا ۰

 ۱۹۶۲۱ نو ۰

 «بولواقوج كم یسهیلها تاناویح .ریل ردنا
۰ ۹۰۸۱۱۰ ۱ 

NMS 5به «ر وص  



 لا س

 3 1 YY SE هدیرلن اغوق 131 . ردراو زوموطح

 هکیکح هارآ «بولوا لئوقد كوس رکا ا

 راي را ك

 هتک ردد 6 بولوا قوح ك ا

 . ردنا اد » ینج كن راریغیص .

NE 

 ا سو هلبنسرآ «لکی دیدار قوتا اا
 ینیدلتشالک ۲ ید ندنم-ا . روینلوا جارخا هلتیلک

 5 لتیلک هدنفرط ره كتلایا «هرزوا
 . ردلوبقم كبو قوج و :

 فر زا او هنلاعاو جارخا تانداعم هعلشاپ
 هرم یبیانص راس « ردراو یرهناغاقو هناخرمد

 هلتاحوسنم لو ینزح و راش یادم هماح « قانوغ

 .راقیح یزوط ارق
 هام من اچ

 زکلای بولوا ىلع هعلشاب یتراجت .ردقوچ ك ید
 ارکو ندامم هللا ریفیصو تا

egالماک نامه  

 .ردنواح ی هیحأت ۱۰ ۵ «بولوا منم هب هباصق < تلاا

 ین بک سم نداضعا ۰

 : ردکساوتق و نالا یدلاه ها

 هنایو و « ردراو یبخع
 ۰ زورا قح كمردنوک ثوعىم ° هنن ا وعم نشل

 هسقاص كن هس ور )٩۸۱2۱:۶06۱(

 هدنساص ) 0 هدنتلابا ۱ لدو اس

 هبحات هدن ر رع لامش هرتمولیک ۸ ۵ كغرودغام و

 «یلونرب هد ءیسااحا ۸۷۸۰ بولوا هبصقرب و

 کم لخاد

 ۰ ها باروح « همان کو یارسر

 تاک دمو رد وک میر هک اھ تعا اتف

 .ردراویزا هناخایدو یراهشراف هاسو یاب نوتبز
(Salakhora ( ۱ 4 ۳و تب الو هسناب  

 EES ( سورول ) لزغاعس 2

 لحاس كنب زفر وک هدران و

 هرتمولنک ۱ ۱ ككتهز

 و هدنسهرا رلقلقاطب « بولوا

 . ردراو ی-ەراد كركر ۰ ردنل هغو

a هنخ EAN SalEEDE ٠ 

 ر و دا ۱ هن رلاس

 لحاس هدر و

 ۲ هک «بولوا رم ر یک تلایا هدنسدآ امت

 کک ن وب هرازق «یت-

 س ي

 ر «قرەلوا ا

 ربغا ك یساوه اقا

 مش هد ونح قرش هرم

 را و 7 «هلغ وط تاحوسذم قومایو یسلاها

 .هدهسا راو یعقوم لشي رولا قوچ كل هنرامو ۳

۱۸۹۲ 

 1 قاغ |_ط هرزوا تعم و یسص ارا ۰ ردب واح

 . لوق رب A ( نیس ) هدنسرا اعم مق «بولوا ۱

 ۰ رده ددع ات را

8 
a 

 هدع دقزرط یسهشاو راط یرللو ۰ ردشفل وا تشک

 ها لب ۰ رد  كرلب رع قلەرا رب « بولوا رهش رب

 . :یدنا:شیک یغد هنیلا

 هيما (مرورتیج وتاییجشر ) قلالا هنرلاس س
 ۳ ندا تیکت نیبسهطخ هتنايماق , بولوا یعسم یغد

 9 لونان یوی E ۰ ردیرز تاب نشه ۱

 ؛هروبرتلوا وتابیجنر هلرکید مانو ونیاوا

 رضوي د وُنح هل رلتا ایا ,هتاتلب زا E نو هڪ وب 2

 ۱3 مب ۰ ۵ ۰ یمه يعط اما مو كطاخح ۳ 5

 REGS زا

 | یرزارح « بولوا ترابع ندنلامعا هراتسو هتالق وح

 ؛ رد راو یسیاما ۰

 یهتیحات ۱۵۸  بولوا بک نداضق  تلاا

 2 NEU یسهورد ك کو ها هک « رولوا دتع

 اتو هه ااو كتلابا ىس هاج هانم
 -راباچ هص ق ماط رب نایکود هزفروک هلنامرن هدندودح

 کن(هلس) نالوا کوسلا كرلن و «بولوا ترابع ند ۱

 ۰ رولوا لصاح ضد نونوت رادقم |

Ea 
 ۴ « بولوا قوج یخد یرلاعم .رونلوا جارخا

 ق | یار

 لحاس شرب 4 هد 4هسدا راو یلحاس كالهرتم واک ۲ 9

 یتعارا ردوا یرلنامل كج ک ثاط رب زکلاب
 «نومل لاقترو « رصم «یادعفد «بولوا تدنم ك

 یلیخ .ردقوج یتالو صح راسو موزوا « نوتز

 یرانامروا . ردعورم

 ۔اویح eS ۲٣٢ هرزواقلوارغص ی ٦ ایم

 یییانص . ردقوح صد یتاحارخا رجا 2 ردراو ینا

 ( هنر س ) صوصخا لء « بولوا یرلیا یلیخ یخد | ۰
 ۰ ج رک هلا داو هناخ رمد چاقرب RE هلکسا و هن رق رب هدنسل امت قرش

 «تاحوسنم تماس كيلا «توراب ؛ماجو یرلنورف

 دود ناو یر ةر راف هرانسو هنراقم دغاک « او

 اد تورلا وعملا لبخ هدیراج
 ۰ روئلوا ارحا هلر الود رەد ۱

 رو د یار ۱

 | لو ریمد چافر روا و د زایو ربم د هلب رل هق راغب

 NE (Eisele, Sachi یحاس هح دنهو |
 E لحاف دنه]

AN E ۲ NT وا ها 

 یا لا ۷رپ ۲۱ ی لام ضرع |

 رع

 كتلاا . ردهدنلوط هرتمولک ۰

OH Eeیا ی ید نی یو ی  

eR 
 ٠ر هد رق ی

۱ 
 سم ی



 لا س

 ۲۹ یمظعا لوط .رولوا دتع هدنرهرآ قرغالوط
 میر ۰۲ 4 ۰« بولوا هرتمولک ۱۸ یمظعا ضررعو

 یسلاها ۱۰۸ ۱۵۰و یس هبعطص هحاسم كلەرتم ولبک ۱

 لات + رله ندرلن و هک« رد راو

 ۔رهش (هناط) نانلو یزکص بولوا عقاو هدنسیقرش

 یسهبصق یا هلبرلعسا ( هلروک ) و ( هردنب ) هقشپ ندن
 ٩۷۱۵ كنسيعدیاو ۱۵۰۰۰ كنتسجمر تولوا

 ترد كدهنشاب رب ندنشاب ر كنهطا .ردراو یسلاها

 هلحاس ؛بولوا دتع غاطرب هدنعافترا هرتم زول شب

 دز دا ناو فک د یلاح چافر و « رد زود یرالم برق

 .ردجرب یلوصح هعلشاب «بولوا تبنم كم ینیضارا
 هلز وج ناتسدنه .رولوا لصاح یدیراد رادقم رب

 .ردبل هت و قاعص كن یساوه .ردقوح هدیرامرخ

Eبولوا ندهاعص ( ینتشلا نام نز) ۱  » 
 كفن ىن نالوا یوق ندی ون باج

 «هروک ه تاور رب و ؛ شلوا روم أم هنمج یسهقدص

 . یدا شلروس نيیعت لماع یخد هقناط هدمب

 رتس اقنال كن مرتاک ۱ ۵۲0[۱82۱)
 ہد رع كرتلحامو هدتنتلابا

 رتسجمام «بولوا رش رب مماج یلیلاها ۱
 و هجرت زا ر E ات رس

 . ردراو یراهناخربهد هللرا هشرباق ,

 ترد رز هحو ر لدنسا رعش نارا ۱۱|
 کز 1 ۰ ۳3 تالاس

 ۰ رد صاح كیاذ

 تدمر «بولوا یینیوزق ( مهارا دک ) ییجرب
 هرات OES هد نامر ناهعهاشو ۴ شماشاب هدناهثصا

 ِ نی شا تافو هدن و زو هدنندوع «بودا تحادس ۱
 2 ٤ و 1

 . ردج وا تیب وش

 دن "ربع سخ ره شینجز نیبح رب نيچ

 دنا هدیم رآ کم بآ وح نالد اب رد

 هر یکی وا تد وش «بولوا ىن اهفصا یسعکیا و

 وزا مدیسرپ وچ تشاد یرکد یوج و تسح
 3 وار تفک نج و تک لعقنم

۰ 9 

 :ردکن وا یعایروش «بولوا ین اشاکیسعچوا تت

 مشچ هناشاک مدرع یار یور ی

 دج هاچ تسا رمسح *هدای رپ

 نو هاخ هتفر راد رعاجوت

 مشچ هناخ ماهدرک دیفس وت ره

 یار ورا نور ین
 تراک وا تاب وش رها تافو هداروا

eR 6 
 دینکن دیچ لک مزع نوچ ناتس وبرد نات سود
 دینک نم داب هداتفا رود نارایزا لوا

 ے/ اےس
 ارزو هوو ی. ردبل هردا

 : ندا تب وش

 كنوح هنابرهم ان هش نس یم بجع مه زاب

 كنوج هلا رولوا هفمزای ینورد زار

 هک < ردربن ر هدع رق (5:۸۱۵1۲) | ؟لا

Lhلاا ادا  هلناعت ندنغاط را ۱  

 كلو و رس «بودا نار 4 قرش | اعث مدع» و هل رع

 نابرح ندنحما ك داو رب تدنمو .روص ندنجا

 قازا «هرکص ندکدشلرب هلرهن وص هرق « كردنا

 هدنل وط هرتمولنک ۱ ۸۱ یار ۰ رولنکود هن زب د

 ۰ ردهدنتعس و هرتم ولیک میم 8 ۷ یهصوحو

 لس
 ندنایراصنا یسهجوز كنه دخ وا ندشیرق هک( لقعم

 د ردسعسا تاد جاقرب ر زهحور ند هب اص

 3 دوخان داع س ماس هللادسع وا )

 ترخآ كنهض دخ وا هلاراشمو یسلدازآ كن ( هت )

 ههر وذم هنندم لوا لند هوس ترڪ « بولوا لغوا
  راصتا هدمهو ندن رح اهم مه < هلغل وا شقا لاتا

 ی رک نا وف «بولوا نده اع لضافا . رددودعم ند

 نالبروب هیصوتو زی ندوب ترضح بناج هدهلب

 ك ( هضر ) قوراف رم ترضح . ردیرب كناذ ترد

 .یدا راو یداقعاو تمرح قوچ ك ه هجرت بح اص

 قدنخ «دحا «ردب . یدا ندسراق لها لصانع

 هماع ه دعا بونل و رضاح هدناولع ناسو هدنرلانع

 ةلمرح 5 لاس ) س. ردشملوا دهم هدنسهعقو

 ٤بوزاو هبیوبن ترضح دزن نکیا جک هک( یودملا
 لاس دنهوا ) : یلدا فرشم هلمالسا فرش

 ترضع 6 بولوا لوفقتم هلقلم اعح هک ( ماس نا ن

 كرایمو ا تماعح ی سس دنفا ( ماص ( هللا لور

 حوت ییالوط ند نتمرح كناق « هلغاوا شمجا یتاق

 دمع ی ماس) a GEYAN رهظم هی وب ترضح

 احا شعب بولوا دودعم ندهفصلا لها هک (یمعشالا

 ی ماس داك وا ) بس و ردیس وار كه رش تاد

 هدهاشم ییود ترضح تافو هک ( یا اس یا

 هردشع | تافو هداروا بو دیا نطوت ه دص2 ه دم! و

 دحا ردي <« هہەع هک( یر ار ی ماسر س



 ار

 . ردیز كنهبعس ناک, . ردشعا تافو هدن

 . ردیسی وار كف رش ثدج هک ( هصناو ن ماس )

eSرب ندنرللدازآ لزمدنفا ( ماص  

 . ردراو یخد ملاس

 كتاذچوا در هحور ندا روس نارا لاس

 رد صلع

 ندشناکرت یاسا زیربت ( كس دوم ) یسجرب
 الز فسورب نالوا دونات یسهفست ,بولوا ندالعو
 تی یا رب وش . ردراو یراعشا راسو یهموظنم
 : ردندنسهم وطنم روک ذم

 هللا یلاعت
 نایوک رذع بلو شک قشاع ۶م

 نایورب وخ زار

 حا هک ناوم رشت نافکب

 زرکب هک نادنخ ه٤ نداشک

 اک الاد ) یسعلآ دف
 3 ردکنوا یار

 دنکن یافویب وت مغ هظل كي

 دنکن یاتسسشاآ نما لد دا

 تسا هد رک ید ے۶ هتف رکن وځ لداب مت

 ا ورا دات او

 كقحملادرء ناطاس )يلع دج ازرم) ىکا سس

 بولوا ندندافحا

 وش .بولوا ین

 هدنخرات ۱۱۸۲ هدنشاب ج

 :ودکزوا تاب وش .ردشع ا تافو ندنوعاط هددادفب

 راکزوتابو

 راب مسی

 تثتاذ ترد ید نده اع یارمش لاس

 ٠ ردصاخح

 لواناخ دوم ناطاس .بولوا لتوز رط یسجرب

 یاننا « قرهنلوا مانعا هناتسدنه هلترافس هدنرود

 کر تشادرمخ هک ش وخ لد تقو

 یرمع+زا نمو دنام ای وا

 : ردکن وا تس وش « ردشعا تافو هدهار

 خرچ وب ردیا لابقا هرانالوا دا مدژک
 ه2عا بس قاب یقو ماکحا

 (یدنفا -- دم هداز ازریم) یس ک ی
 «بولوا یلغوا كن دنفا ینطصم ازربم مالس الا 7

 رد هدش رقع

 هنس هاب یرادص یبا مود ها ك ولس ه یگ قیرط

 .ردشع اتافو هدنخرات ۱۱ ۵ هرکص ندق دلوا لصاو
 هلل اسر ضعل 94 ندر یعو یسهمشاحو حرش چافرب

 0 5 یاد هفوصت هلساونع « ى | ]ا ةیهام «

 زر روذلوا دان 4 تست هنعاو قلا تاج

E 

 امر هواعم هبونلو رضاح هدناو ر واسو هدنرلازع

 | .ردنرابع ندسوفن ۱ 2۹9۹ ۵٩ ه یسلاهاو هرتمولدک

 رد »۳ ردشمزا یاد نطذ 4 رد راو یسارعشلا

 هر دن راس ا هل علطم

 ید روش ود ه زاب خزر هددد یر كرشا

 4 یدروشود هر PE بش یل هداعءفا

 1 اه الات ja ( یدنفا بس د۶ ) یسحعچ وا _

  ندنرلیلدازآ كناشاپ ورسخ قبسا كو تولوا
 ئا

 991۱ .NAVY یدکنا بوسام 4 هیات

 تق رطو اتم هب هيس رافو هر رع تادا

EET 
 وا علطم وش ه ردشع ا تافو

 هجا ندهجدا .هلاث یدنود ترسح راه لد

 هيا ندهینبا هلان هدکر جم رتسپ ېه بودیا

  Sazندنس هبصق قجافع یهدیاوطات یس درد ۱

 بولوا «  ۱ ۰٩هلرلترومام ضع و شم وط هد -_

 وا تاب وش اوره یک دلا مورو لوطارا نکدر 

 جت نم و
707 

4 

 مااس ندایرو دهز مقشاع

 یقص ندعابز غيت مرعاش

 . اح هایم ندنلامعا ( هشوراب ) هدسلدنا ۱ ۱

 رب رومشم هلسرنک كنبراعتاو هلیس هر م 1
 هدعف یانئا ندنفرط دایز ن قراط بولوا هبصق

 قفیدلوا شلدنا رامعا هدمالسا رود هدعبو ببرخت
 توقاي او هدنلا كاراکنرف هدننامز یدنکو

 : دو ارت یو
 مالج دوخاب ۱ ماس

 1 ۔اردمو مدت هر اد ساردم ها اس ده

 د

FTE 

/ 

(Salem, 16۳۱2 ) 

 1 ندساردمو هدنسد رغ بوذح هرتمولک ۲ یاس

 1 عساوقرءلوا هدنرزوا یخ لو ربمد ندیک هب هتک. ک

 8 «بولوا رهش ر یزکص ق

 وس ع5 یسلاها ه۰ ٦٦۰ ,هرزوا قلوا اسم

 ژاحس هدهووارب

 رز هدهتفه «یرلهاکنسد تاحوسنم قوچ ك «یرلق

 - رد راو یزلنارم کسا شم؛ و یرازاب رولبروق
  یریهطت كرلقلقاطب یدهسیدنا ربغآ كب امدقم یساوه

 1 ا ید تهارطا ۰ ردتشفلوا حالصا تو

 | هیراج هایم ردق ۲۰۰۰ و لوڪ كحوک ۰

 قومایو نوتوتو دوسح یتبلک هد د هوا وب  بونلو

 < رولوا لصاح

 هلا 0 ۳ ا ]اس س

 3 قرش لوط ۷۰ ٤٦ هللا ۷۰۱۳ و یامش

 r ۱۹ A۲ ا بزلوا دتع هدنرا

١ 



 لا سس
 یسضارا ,.ردلسم ی ۷ ۰ و دم ل 8

 رلغاط هرص چاق ر «بولوا قاغاط هرزوا تیا

 .ردبا نایرح ندنجما یخد ررم قوجر و قش قلایا

 بولوا قوج یخد یرلب دا و تدنم هلتاغو یرءهووا

 شاضشخ دوج «قوماپ «هلنابوبح راس و یراد
 . رولوا لصاح یعاونا كن هبط تانادن و تارام و

 . ردروتسم هلرانامروا یرلفرط شک ا كنىرلغاط
 نوىق هلب را ريغ ص ص وصلا عو یسهلها تاناویسح

 ی.هیشحو تاناوبح ..ردقویح ك ید یر

 «بولوا رغآ و قاعص یساوه نو اهل هک دیک

 قافاروق .ردا روهظ قیصكب یغد هراوقو .رولوآ

 . رولوا بح وم یتافات لتیلکو یلععت هرص هرا ید

 ۳7 تالاع (2۱610)
 هرتمولک ۲۵ كنوتسو و هدنت روهچ ۰

 رش ر ۱۳ فا کا و ه دن_سدق رش لاعش

 «یتاکم ددعتم یسلاها ۲۷ ۰+۰ بولوا هلکساو

 | E اسم) تار هءتخ

۳:۹۵ 

 ۱ - وم یعیط رات «یس هناطتک ك لو کا «یسایمداقآ

 قوچرو یتراجت ثاشبا ك ,یسهیلع تایعج «یسەز
 . ردراو یر هق راف

 هدنت ر وهج ( یو تو مار دم كلام س

 یخد هدنسد غ بوذح هرتمولک ۱ ك ( نوتنرت)

 ییخو یبیلاها ه ۰۵ ه , بولوا هیصق ر هلعس| و

 . ردراو یراهشرباف هلبتراگ

 هدنت روهچ ( وهوا ) كن هروک ذم كلاع هی. 8

 ك ( دنالولق )و

 4۰ « بولوا هبصق رب هلعسا
 .ردراو یتراحم تایوبح

 ۔روا) عقاو هد بارع ثنهروک دم كلام س

 بولوا یم هلم اوب ید یر زک كن روهج (نوغ ۱

 هدنسبب رع لاعثهرتمولبک ۱ ۵ ك (وقسسن ارف ناس) ح

 هلتساف یراراوح . ردعماح ییلاها ۰ و مقاو

 ۰ ردلزوک

 ی ر ه رق قوحر هلم” | و هدهمقج كلاع س

 ۰ ردراو ۱

(Salm)ایا ( غروبع کول ) كن هةي  

 - و سا ور هادتس اف 0 ه دنتل

 «بولوب عوقو تقرافم هدنرلندب «ندنغی دم هلوا رسم ۱ و ه دنا مع بوذنح هرتمولنک ٩ ك( دنالنرو )

 ل
 یانمه قرهلوا هدنسق رش لام هرتمولک ٥ كەر

 5 دوس ه دنا یسداو روصت نایاش كااح نالوا

 یحمزوقط . ردراو یسیلاها ۳۲۷۰ «بولوا هرق

 ی زکس ع كکلن رب رز لقتسم ارادتعا ند دلم فرق

 .ردقاب هدنلاح بارخ یارس صوصخم هسا را «بولوا

 لا, لاب یراقو و یغاشآ ییاسنرب لای بس
 روک ذم هجورب لاس یغاشا «بولوا میسقنم ما

e 1هدنرلغاط سقف لاس ی یراقوو  

 یرلسنرب اس .یدبا هدنلخاد یسهطخ نرول ساسل 1

 یا یر ره «بولوا 7 هل وق ی ود ینادناخ ۱

 تبحوم یافت لىخ aa كلهم / ه دمع" وم رارومشا
۱ 

 دلا یراقو ۰ یدرروس مکح هدنرب كکلاسن رب

 ی زکس هدهسیا راو هرق كج وکر هلم” |

 . یدنآ یسهیصق ( نونس )

 - وا ندنرهسدا ر ومشم كا كنەسنا ۳
 ۱۳۲۰۰ de ۵2۱۵ هد ست

 زونه . ردشعا تافو هدسراب هد۱۸ ع ۵ «بوغوط

 کما رشن راعشا لزوک كم نکیا هدنشاب ۸
 ضعب ندا ناسا هدهسنارف نوت ۰ بولو تره

 هد ۱۷۹6 ۰ یدشعا مظن ید رفت داده

 « بودا بیئرت هموظنم ةلاه ر هلہناونع ( وفاس )

 و تبغر كموص هدنعضو هیا شام عقوم هدرا

 قا ورتات رب 5 تک دا رهظطم نت

 رظن فرص ندکاسمو یلغمام هلوا رهظم هماع لوىق

 ٤ ٩ و هدنسیقرش بونج هرتمولړک |
  ۶۰تالشی ا كيو یدلاها ۱

 شمراو « ( قید 0

 یخد یتایمکحو لاثما قاط ر
 تاقوا رصح هنمز اب

 هردرادبنعمو فط

 گم هرزوا دلح ِ 4 ی تاک .ردراو

 ر وتف رد رو یببط كلارق نکا 2 ك ا 1 ۹

 جازما نسح هکن و ¢ هد 4سا شمر او 4 ( هلمب )

 لقع نوتفم هد ۳

 . یدىا

 ماس ) سنرب نالوا لاجحو

gi (Salmanasar) ۱ا هدن  

 نداد رو آ نروس تم)

 كدەنخ رات YAN ندنخ رات VINE دال ا لبق «بولوا

 ا



۳:۹۹ ۱ 
 داذع و ارعش ریهاشم ۱ ید 2 9 ۱ البتسا هد ین هکینف هدعب و ؛شعا لقن هنر رانک هلحد

 كکب غلارورشم تولوا ۳ ۰ ی دنا شم همهدنا طط ی رهش روص «ه دهسیا شمل لا

 | ترضح ( هللا دبع وا ) |
 (هضر) باطلا نا رع ] هللادبع ن اس

 ۱ ریهاشم و دنیا راک ,« بولوا یورو كص دنا

 ترش هلستعانقو یوشو ده ز ۰ راد دهتدم ءاهقف

 ۰ ردر ومشم یرلاطخ زیمآ یعص ضد هکالادیع

 - « بودیا تافو هدنګ رات ۸ هدتاور رو ۶

 22 هدر ونم هنندم كالا دبع 5 ماشه هد رات وا

 ۰ رد شل ینزاغ یسهزاذح ه دعیش لذفل

 داور ندیاود زاسو ندنرلد

 ا دزد

 ؛ شک | هغ رش تمداحا تب

 - ودرتگلعا ناور عفانو یرهز ندنر دنکو

 تا ی ام
fارق تاورو ندشنیدح |  

AEE HEردشعا تافو ا . 

 وا ندب رع ءا رعش رها شم رساخا لاس

 ۱ ریهاشم ( س رکب وا))

سادع ءافلخ ا
دهمندهب

 ی

۱ 3 E e هدننامز ا 

 ام قو ۹ 2

 .یدشفلوا بیقلت هلیبقل ( رساخ ) .ندنفی دلوا شل آ
 ییدردشا تەر هنیما دمت یلغوا دنشرا نوراه

 ,هلکشوس هدیصق رز هدباب و هجرت بحاص «تقو
 - ربدلوط هلا یحمیا یننغآ كرعاش یسهدلاو كنبما
 یا هوتلآ كس یکم ین تا و لاسو ی

 لآ زوتوا .بودبا تافو هدنخرات ۱۸ ۰ یدا

 و نده دق و یئراو « دكرهدیا دارت نوتلآ كم

 وه ناسا هب یلص وم م ارا ندنفرط نوراه غلیم

 - ردن دنس هد صو اب تدب کا وش .یدا ا

 رفع الا بیثللاب رظاتملل لق
 رطملا باعسلا ةرداغب تق س

 یدهلا یدهم نالقلا میاب دق

 جدسز نیا ی

)Salmeron) ) ۰كنم تو ;<  
 ا CE ۱ نورلاس

 ( هلو ول سانا )و ندنرادج وم

 هدل وت كنا ہی اسا هد ۱ ۵۱ ۵ «بولوا ندناصا كب ك

ENE 
  ۰ ۰کی

 ا هد ۷۰۸ هو شم وط هدر پک

E E 
 نیتاص روبنط ر هلساعا « قر هناص فا رت فحم |

 كب هدنفارطاو یسلاها ۱۵:۲۵ «بولوا هبصق ر

 . .ردراو یس هس دم هایم لزوطو یتراحم بارشو |

 Elana ,هلذقل و و زسسسانم ضد

 وب هداروا كدهنناف و و «شقک :هتاره ۰ قرهنلوا

  ردند راعشا هلج تاب وش ۰ یدیا شعا

 هتخوس نمرخو مزوردو مت هیسام
 هتخورف یش دوخ رب یدوصقم عمش

r 4او 7 2  e 

 9 E ۳ 2 رواج ( وهادنا )

 كغاط نالوا یمانمه هدناع ر , لوهح كلا كەر

 E هدعبو هلام ادا هلناعت هدنتل 1 یرلناکرب

 لا ینراوص دارلاح قوح رو «قرهقا یغوط

 رحم هدیراقوب هرتمولیک ۸۰ ند (نوتسیول ) « قر
 ورد هنغامربا (هکانس ) نالوا بصنم ها دتعم طرح

 ا ۹۸۰ لوط كتنارج . رولک

 6 بولوا ندنسارمش نارا

E 

 ارام سوه دوب ناور بآ ینغ7 زورپ

 ارام سب مج اي یک رک ارث می مد

 ۔ار) كن هلعس هدابلاتا )¡S21em( ىلا

 )داد E .هرازام) هدنتلابا ( ینا ۱

 رب لامم هرتمولدک ۲ ٤ ث.و و هدنسأاضق

 هدنرزوا یلعخ لو ریمد ندنک هب یناپارت ندومراب و

a 

r 

 تن هبصق .ردراو یرلاعم لزوک هلسیضارا تبنم

 و یسهبارخ هعلق رب هل او نت اف راب نع هدنرزوا

 ۰ روش

: EEE) 

 ۰ ردبع دق

 أا 9( کت هسنارف (Salins) | . ا

 هرتمولک ۲ ؛ كب ( ینیلو )و هدنتل ] نی

 بولوا هبصق رب یز: رک هنحات هد سیف رد لاس

 ۔اھتک , ی لخاد «یناماکعسا ,یسلاما ۰

 ۳و یر اد «یر هناخریمد «یسوراد «یسهن

)Salmy dese) |هرق  EF 

 | یر هب درم کهن زا



 و
e Salentins)ج و اواو یابلاتا (  
 و حاشا ووا ندنسهع دق نا

Eامور .یدیا ( مویسودنور ) و (هتنوردیه)  . 
 ۲۲۰۱۷ نددالىم بو دا قافتا هلرلتینماس یثراق هر

 « شلوا بولغم نوتبسب ندنفرط رلیلامور لوا هتس "
 .یدنا رم رک هنتعاطا تح درلنوو

 هدنسهطخ (ایدرابمول) كابل اتا (8۸۱0) ۱2

 هدنسدق رس لا هرتم ولک ۲ ه كز ( هبش نیر اواس ۷

 «بولوا هبصق ر E E یاعم تكرل وک (هدراف) و 7

 ماج ‹ قمع# تعارز رب ی | ك .یسلاما ۵ ۰ 9

 قرا هوبم كل شیا ك < یر هناخنابد ۰ ی-هقریاف "

 . ردراو یسهقیتع راث | ضعیو -
 تلایا (هنوغاران) تن انایسا (8۸۱0۷) ۱ 1
 هرتمولىکا ۱ EIS هدا 1 ۱ 3

 هدنگا تك وقر ا هدزکد ۳1و و هدنسب وئح بر

 ۰ , بولوا هاکساو هبصق ا ۱ هث رلواو یسل اها ۸1۰

 . ردراو ىتاي كرشیا
 درک طلع رحم (80۱۲۸۱) ] ۶ ۱
 ا یاولاس ۱

 (رودس) «بولوا رهطآ ماط رب هدنسش راق نیست

 (هتناناب) و (یتاولاس) . ردمبات هنس هیمالسا تماوگت

 ندریازج كچوک قوچ رب و كجويب ییا هلراعسا
 لاش ضرع ۱۳۳۰۲ هلا ۰۲۵۳ .بولوا بک

Eهدنرهرآ قرش لوط ۱۲۸ ۲ :۸ ۰ هللا  

 یسهطآ یتاولاس سفن نالوا یراکوب كلا . روینلو
 هلزاغوب ر راط ولم هلرلقحهطا و رلاق ندهنک و9

 ۳ س رهن زن یه هجا 6 هدلاح یغنیدلوا شارب

 دل اها و هرتمولیک میم ۱۸ ۰

 ندفرش 0 ندم AR E دا

 .مورذ كسکو كا .بودبا قش ییهطآ غاط رب هک
 سس یس ونح مشق . ردهدنعاغترا هرتم 1۰۰ یس

 ناتسدنه تان ییادخ یتالوصحم . ردهدنلاح لئام

 كر , ترد چوا

 0 ردترابع ندراما ضعب ص وصخ هیلاقا وا هلزوح

 اجت كا كتهح وا یسهبصق (هناماس) نالوا یزک

 هنتیسنج (ینالم) یسلاها كالحاوس . ردیلحم هاکتو
 یرلف رط چا «بولوا ندتم هلمالسا ندو بوسنم

 O E . ردنوکسم هلرا وا یثدحو

 E وا زکلای «بواوا زا ك یو دوقفم یس

 یسهغایمولب اق زکد « كرهلک رایجوآ نور رظ رک
 . ز ردیا دیص راقیلاب رئاسو

 .هناد*لل

AY لالا 

(Salvatiera ) ۱ 3ثكلاع هتسسکم  
 ( وت ۲ وا وغ ( د س هج

 هرتم ولم eT كن هالسو هدنتلایا (هالس) كنت روهچ
 اّعق هدنرا :ک غاص كننرهت ( امر ) قرهلوا هدنونج
 رمد « یسلاها ۱ ؛ ۳۲۰ بولوا هبصق رب یز رک ص
 ؛ ردواو ی ام تاو یم قاومایو لو

 ( زواداب ) كنم هطخ هرودامرتسا هداتناتسا س
 ۵ بونح هرتمولک :۷ كزوادایو هدنتلابا
 بونل و هصق ر هلعسا و حد

 هدنسدق رم

 یسلاهما ۰

 . ردراو

 با ( هوالآ) ندنسهیلامش تالایا كنانناپسا ك
 و ید E هرتمواک ۳ كن (ایروتو) و و دنتل

 - «بونلو هبصق كح وڪ ر هلعسا

 . ردراو:یرهناخغابد هلرلنمرکد روهشمو

(Salvador)ین یطسو ی اق صا  

 یر كت ر وهج ش ثر ندا LS روداولاس
 هعل اها ترثک < یراکچوک 2 ا هجارا تعسو ,بولوا
 هڪ وف ت SKE ةبسل هنسيض ارا و یرلیعتکیا

 . ردبرلیجرب
 وهج روداولاس -- « یسهحاسمو دودح «یلکش

 ندی رغ لاعش هجو یلحاس لدتعم طيح رم یر
SSمدت  

 ات یاسر ید ندهرول ذم رها « بول وا

 یدودح كلو « نکیآ راو یرالحاس یغد هدنزیکد

 یسا اها ۱

 مظتنم ريغ دتع هب قرش بونج

 رګ هلیمامت « بویمهراو هل ردق ههايم مسقت طخ
 ندنتیچ یی لاش. ردعقاو هدنسهلام لدتعم طرح

 سارودن وه افرشو ندنتهح قرش لام < (هلاع 1 وغ)

 طاح هلا لدتعم طرح رح یخد و ‹ هلب رلت روهج

 لامش برغ كنتبروهج (اوغاراقین ) ۰ بولوا
 : را هلب زفر وک( هقسنوف ) یخد نانو سه

 ۲۱۵ EN AWE ی
 هدنرهرا ینرلوط ٩۲ ۲۰ ۰۵ هللا ۸۹ ۵۷ و
 هلا ۸۰ یضیعو ۰ یمظعا لوط ء تولوا ده

 یسهییتس هجا فا ورد EE هرتمولىک ۱ <

AVYردهرتمولیک عبص  

 E ا ا لاوخا
 هدهسا هدنلاح لئام طس 2 هرزوا تموم یمهطخ

 كدودحو هدنسهبلاعثتهج «بویلوا هب یزو درب ناليم
۱۷ 



 لا س

 كلهرتم ۰۰ ۰ یرلکتا كلابح ءهلساس ناذلو هدنحراخ

 هک« رار دیا لیکشت هلنایرب عساوو زوذ ,هعنیا هرلعافترا

 .روینلو هدهلاب و یرلهرومعم نوت نامه كتکلع

 بونازوا رلناکرب هرصر هقرش ندب رع هدنرانک كنود

 .ررکی خد هنجما یتروهج ها وغ یسهرص راناکرو

 تلا « بودن لیکبشت ییمظعا مق كت کلع هلناپ و
 هل اب .رولوا دتع هووا رز راط هڪل وب لحاس هدنف رط

 ؛ یر کو كا كن رلغاط کید راک

 هلبناکرب شعوس ( كيتنوقیش ) نالوا یعافرا هرتم
 ناشف نقل | موبلا و نانلو ك کو هرتم ۹

 ۲۰۰۰ یراقو یغناشآ و !یناکرب (ا آ هتناس ) نالوا

 ساقیشیش) هل رکی د مانو (هقناپآ )نانل و هدن رلهافترا هرتم
 كن راکز ور زیکد ران اکر ندا کشد ۵ هد |

 9 او هاو یسهورد زوقط كنغاط (كرت

 ۔همروکه طلاب یراکتا نالوا یرغوط هلحاس كرلغاط
 نفی کلا تولوا روتسم هلراتافروا ی ك شم

۸۰ 

 ۰ رد (ز ریخت |

۳:۹۸ 

 ۰ راریل هریک هنجا

 .ودن وهو ناعش هدهلا وغ هک هند )1( ی رم كور

 كا «بولوا قوچ یسهراچ هایم

 لوخد هروداولاس «كرهدبا قش ینسهش وکر كسار

 كنل وک (اسوغ) عقاو هدنس هقرش دودح كلو « هلا

 نوت كن هلايو یناج (اتیوقسد) نانلو هدنمکح یغاآ
 كرهدنالیکشت یداو ر هردو «قرهلا ینرلوص

 هرتمولدک ۳ ۰ ۰ رولکود هلدتعم طح رح

 هک «رد( لکم ناس) قاره یعتکیا ۰ ردهدنل وط

 ندنجما لرش نالوا یمانمه e مق كتکلع
SE N Eرا ی  

 هدرالڅ بارق هلحاس هدنتهج برع . رولوا بصنم

 كلا هک «ردراو و هصق قوح ر ردنا ناعہن

 یره (هزاپ) نارا یندودح ( هلاټآ وغ ) یرلم#م

 .ردراویسارح كلهرتمولیک ه۰ یت كنون «بولوا

 هدنرهتروا كنهللاب هق شب ندنلوک (اشوغ 3 ذم

 هک . ردراو اهد یلوکر كج ور هلا ( وفناپولبا )

  هدراروا ,بولک ندل دتعم طع رح زکلاب یروما |

 طح رحم هسدا راکزور نار دغا روغاب هدایز كا

 | یسوقوقدروکوک ندقازوا «بولوا نرد هرتم ۰

 كچوک قوچرب .ردقوچ كب یغیلاب «هدلاح ینیدابوط
 . ردراو ید یرالوک

 یراناهل و ریازج « یلحاوس

 (اپل) زکاای «بولوا هدنلوط هرتمولک ۳۲۰ یلحاوس
 هلا#آ وغ هدرلفرط راسو هغ اجلا هدنفارطا كنبصنم

 ح دروداولاس س .

 ريق لحاوس ه دنتهح قرش ۰ ردکسکوت ندنلحاوس |

 سی اه دنتمح برع ۰ ردشملوا لصاح رل هراغم قرهل وا ۱

 .ردقلایق یرار ثکا "

  یزنروک( هقسوف ) .ردهلنونافآ و دانبیل «ایدروقنوق |

 مسو ۹ زد هدنرلهرا ۷ هل ۰ لس ایت |

 لولبا . رولو عوقو رهروو راهنوطرف ىلتدش ب

 س

 ندتلآ یرللح رثکا «بولوا ترابع ندقاروط یم

  یرغوط هزکد هک دتنک یحاس

 «  وقنوزلا  نوبنوا یرلن اه هعاشاب . رد هدقعازوا

 ۰ «بونل و هطآ كچوک چاق رب داع هروداولاس هدنجا

 E « ةى اشن وق «هناقاز هدهتنو : : یرل هعاشاب

 تع یساوه داروداولاس س

 هردمات هنعافتر |هحرد كنسضارا فالتخاو «بولوا

 - هللاي بولوا لدم اوه هدرلغاط كکوت یدلامش

 هدلحاوس .ردقاعص اوه «ندنفیدلوا منام هنس هلشلا

 لب دعت هلب رقم زکد «هدلاح یغنیدلوا قاعص اهد هسیا

  راقلقاطب نانلو هدرالم برق هلحاس . قم آ اد لا

 زاوا كا هک هلک م یتساوه كناروا

 . ردا روهظ تقو تقو یخد 9 هقرص یراصو

 نام « بولوا یسهلاب ىل نوک شم كا هلع ءاش

 1 ردهداروا یتعارزو تراحو یرهبصفو رهش نوت

 دارغتاس یسهبطسو * هحرد كتهرار 4۱ نازمم هدهلباروت

 ۱ .نرشتو روا « كدهلوا نرشت ندناسی «بولوا

 . ردا ماود یگ وم قلقاروق ردق هاست ندلوا

 هدسوتسغا و 313 صوص ا يلو هدا” وم رار وغاب

 هک« راغاب رومغاب تشک ردق وا هسا هدلوا نرشاو

 . «بولوا مطقنم یغد رالو ندشنایفط كرارہن ایثکا

  كروداولاس اذهعم هرونلوا لمطمت تراج و دش و دمآ

  یاشمآ هجاوه روداولاس «هلغلوا یتسا ندیسالطا

 _ قبم هردس و و لدم اه ناکام کمد كنیطسو

 ۱ < ردقوح اهد یساها

 ارب وط -س . یتورث مبانم «یتاناویحو تالوصح

 ر ددی هعونتم تالوصح یساوهو تبنمكب یغ

 مر ۲ «رصم «هلتااوبح راسو یادنب «بولوا دعاسم

 ,EL وئاقاق «تب وج «هوهق «یشماق رکش «هبل وصف



 لا س : ۱

 هل ز وغلا ص «ه هتسارک هدنرلت امروا . رولوا رنک

 ین دنل و رلح اغآ رادتوق قوح ك راراب هنلناشواطو "

 یخ درلتارن لمعتسم هدلیجایوو ی تاتا ك

 ۔وآ هدلاح طسوتم ی

 - لعو یندعم ۰ ردزآ هدیسهیشحو تااوبح ؛بوآ

 بولوا قوح ك یرلن دعم شوكو نود شو ا

 ۳ هر ۱۰۰ .ردهدتفلوا جارخا مولا

 ه قاب ۷ « ریمد ٩ ‹« شوموک ۰ ا

 ؛نوعت | لوح ۱ «یالف ۱ «نوشروفلشوموک "

 هلیشاط جریک ۱۵ و تدعم و وه « نوش زاوق ۲ 8

 ۱۸۰ ا وم ااو هشا 7 و ست ۳

 . ردراو یغاحوا ندعم

 ..یرابهذمو ناسلو تیسنج . «یسلاها یک 8

 ہ۹۔ہاھا تاناودح ۰ ردقوح ك

0 

 « بولوا مسقنم هتلایا ۱ < یتروهچ روداولاس

 ترابع ندسوفت ۰1 ۱۴۳ هد ۱۸۸۷ ییلاها "
 هنرادقم ۷۷۷ ۳۹۰ هد۱۸۹۱ .هدلاح یفیدلوا "

 ۱۱۳/۰۰۰ هدنفرظ هتس .ترد کروا غلاب

 هعسونن هدو «بولوا كعد شعا دیازآ سوفن ردق

 هرتمولک بم رم هماسح و . رد-قرت ر لس

 نوحا اق مآ تدس) و هک رشود ,O هنشات 7۷

 - وهج راس كنيطسو یاقمآ « بولوا قوج ك ۱
 ۰۱۰ هنشا هرتمولیک عب مر تن هلام آ وغ ندنرلت#

 كن وغاراقنو ۳ تناقرهتسوق . < كسارودنوه
 "ةبسا كروداولاس « هسرلبقاب هنفیدلوا یسلاها ۳
 كوص . ریایشالک 1 یفیدلوا نوکسم قوج ردق هت

 یبیل اهارادقم یرآ یر کا الا هروک هتیتسناتسا

 . یدا یتا هحورب هد ۷ بویمهلوا زمولعم

 یسلاھارا دعم ی تلانا

 VY o۹¥ دن | ا دن 1تا

 XT ۹ ۹۷ رودا وا ناس رودا ولاس ناس

 1۱:۹۸ كيت وی و نالتاقس و
 oN ۳ لکيم ناس لکیم ناس

 or ۹ وغناشالاش واست

 1۸ ۱۱ رردا ولاسناس هووئون دات ربیل ال

 NF ناتولوزوا ناتولوزوا

 .t 1.0 دا هتنسب و ناس

 >. ۵ هات وس وس هان وسن وس
 FQ oYY هقول وةناقاز زاپال

 ENE ناباشاوهآ ناباشآوهآ

 ۳ ۰ ۶ نوت واال نوتواال

 ۳۶ ۹ كيا ونس سایذیایاغ

 ۳ ۶ هروغ ( هرتوغ ) نازاروه,

tor. د( 144۷ ( ar 

TEAR E 
 ۔نأس ) نالوا یهروم لوس او یزکص

 كروداولاس (  COردراو یسل اها .

 كنس رغ ےسق كروداولاس هدنلوخد كرالورنابسا

 (لیبب)و سنه هلیموق (كتزا) كن هقيسكم یسیلاها
 ید رلمدا یندم هقدلوا «بولوا فورعم هلیعسا .

 رر یشحو من هل عسا (لاتنوش) هسدا هدنسدق رش مق

 ا رللوایسا . یدروبنل و موق  HEطرضو

 ىح «بوناللوق یک ریسا یی هیلصا ؛یاها یدنراکدتا

 ۔ردیا قیرفت كرهدبا میسوت ینرلندب هللا افع ریمد
 «ندنرلق دلوا ج اتش مرلبراف یر دنک قع ۲۰ یدر

 رب زلم ر و . بودیا جوزت هلرل یراق لرب
 زدشعا دلوت موق  aكنسلاها روداولاس موبلا

 ترابع ندرلنوب ی 4۰ هدزوب ینمی یم كو رب
 هدزو یس هناصا*ییاها شم هغ | طالتخا «بولوا ۵ ۵

 هدزو یرلن الوا دل وتم ندلودایسا فرص ٤

 راروبنلو هدنتدسا مرا هدزو یخد رل زو ۳

 یرلکداب وسقجتا «بودونواین ران اسل یدنکرلت الوا
 تالکقوحرب هلاق ندنرلیلصا ناسل هدنناسا لوعایسا

 نالوا شما طالتخا . راردنا ل

e هل رلع دق ناسل هسیا هیلصا "ییاها 

 ءراردنکاس هدرهرق بکرمندرل هبلق عونرب صوصخت

 | یعمس | تار و

 رشت تكفراعم ۰ راشد میانصو فراعم

 هد ۱۸۸۹ « تولوا و :تربغ هداز هزومع و

 هنسو .یدا راو درک اش ۲٩ ۱ و بتکم ۰

 دوا دات کم

 یغیدلوا هدکعا قرت هک دتنک كرادقم و ,هسریلبقاپ

 رویلیشالک |
 .بونل ویرلبتکم هبدادعاو هدشر یصوصخ و یمومع
 مولع « ینالدیص « یحارج نف « بط هدزکم

 فو و «یرامعم نف هسدنه «قوقح « هع دط

 رب یواح یرآهبعش صوصخ هنونف راسو
 «میانص ر «تامعملا راد ر ,نیللارا دا هلا

 ۵ ۰ نک هدنف رظ هروک ذم

 ص وصخ هناناو روڪ د هدرا هبصق ۰

 هناخ دصر رب « یسهناخ هنوع هیعیبط مولع رب  هزوم رب

 .وهج .رددوحوم هنافحتکر ب یواح ی دلح ۷۳۰۰و

 مچ ۱۰۲ تولوا سن هنا ۱۲۲۳ هدیلحاد تیر

 ی راقبح هدنالابا ی ۳ و هدرک

 «بوجآ ییضارا یسعاسم كنيلاها هدروداولاس

 هل هتان ار نالول هزال غ اا



 لا س

 راس و وتافاق «نوتوت .توبح «هوهټ نانلوا جارخا
 نوا شوک هدرو هنتوح كمر دشت تاال وصحم

eوا  
 کش ہےلشاب هل میانص ندنکر دارو تىما ردق

 .هثیهت كن هیضرا تالوصع راسو یلاصعسا وتربساو

 هه راف راس تولوا ص وصخم هنس هاذا كت داعم هلبس

 طع رح «بولوا كلشیا ك یتراجم . ردزآ یر
 ٍ اب ی رهش ( روداولاس ناس]) ندنف رط (ودار_ | ك رڪ فرات شا | كوس چوا نا وا هدیسالطآ

 الا طع رحم كركو 1 هی عوط ندب رعوط

 اس نالوا یرلامنم كنبرلطخ لو ریمد ناک ن دیس

 ابوروآ هلیسهطساو یراهاکسا نولوقو وقسسنارف
 .ردراو یسه رام تایسانم لبخ هللا همم كلاعو

 هک دتیک ی یغوط هن رف رط چا ندرا هاکسا راوک دم

 لو رمد چوا نالوا .دکغا بعشت و دک لا

 یونس یتراجم نوت .ردراو یراهسوش قوح رو

 هدنراهدار قثارف نوسلم 4۵ هرزوا یطسو دح

 هدنتسن لثم کیا كنتالاخدا امماد یتاجارخا ؛بولوا
 كنسلاها و هنسهبعمسط تورث كتکاع هدو هک < زد

 .ردلیلد ر هنتریغو یعس

 س .یسهبرکسعو هیلام *هوق «یسهرادا لوصا
 « بوشلوا هرادا هللا هطرفم تیروهج روداولاس

 > نوناق نانلوا لیدعت هد۱۸۸ 1و سسات هد ۱

 هلئدم هنس ترد روهج شی روک هش

 ا: ر E ندا تموکح یارجا

 ندیغوط هنس رم یساضعا .بولوا ید ینالوعیم

 ۰ رول وا باضتنا ندنف رط ات ها دارفا ه ی یعوط

 ۱ | یدرف دره كنبل اما نالوا شمر دلوط یتشا ۱۳۱

 یراظن ۷ و ققح قغلوا و كا باضتا

۳۲۵۰۰ 

 ۱ یسالکو تثبه « بو وا هرادا ندنفرط یدک 6

 2 یس هوس تادراو . رد. ضم ندناد ترد

 وا هدنراهدار قارف نوبلم ۰ قراصمو نوبلم

 نوو ی رو ندکر ک یاس كنتادراو « بول
 | .رو راسو «رولوا لصاح ندنراصحما تارکسمو

 نولم ۷ چ یهیلخاد نود .ردهدنم»> قو یرلیک

 ندنساریل ماکنا ۳۰۰۰۰ ۰یسهبجراخ نول دو رالود

 NN ۰.۰. و هیماظن ۰ یرکسع . ردنرابع

 یتکمیرکسع چوا بولوا تراص ندهلم رک

 هردراو ید

 لا س

 3 :E رات ۱۰۲٤ ١ س . یس هرات لاوحا

 (وداراولآ وردب) ندیررادرس لونایسا هدنسید

  نانلو یسلاها «بولوا لخاد هنسهطخ روداولاس

 ك یوق ( لیپب ) نالوا كلام هتی دم ر هث داراو

 اه رلتم تاب اے دنلوب هدتمواقم ر یلتدش

 ا یلود انایسا هروك ذم تکلع . هلغلوا
 ۶ اول ۲ ژروژ) یردارب كم وق 0 هنس تردو

  گكدهتس هنس ۱ ندخحرات وا یدبا شنل وا

 راز هلیکلام یطتو یاقمآ رکید روداولاس

 . ندنفرط رللویناپسا بودا لیکشت ینتلایا هلاعآ وغ
 ۱۰ ردعفلزا هرادا هللا لوصا ر صوص هموق و

 قیقفوم كنشروش بابرا «هقیسکم هدروکذ م خیرات

 ۱  هطخ یطسو یاهم سا راس رایلروداولاس «هترزوا
 بودا لالقتسا نالها الص هل ٧سرا اها یر

 اح هکعا لیکشت تموکح رب رار هلا هلاغآ وغ
 : یاروطارپم انس | ا

NEاولاسو ؛ شعشبلاچ هقاحعا| رخ دار نفر طوب ۳  

 ارت ا كلام یشراق هزواحم و رلبارود

 . ندقدلتروق ندهکابت و . یدیا راشم | دصق هفت ۲

 هتروهج ر ییکلاع یعسو یاقتصآ نوت و

 « بونایوا رم قعوق هنتئیه هقفتم رها جر او

 . رکید روداولاس ندا تمدخ ET و هداز كا

 ,E هدنابراع مطقنال هلیکلاع یعسویاقسآ
 . ندقدل وا نادم یخد هراداسفو هنتف یلخاد قوج ر

 نسأت ت روهج کیدعش ۰3 ۸۸3 تام هرکص

 ندا Ea ی یطسو یاش مآ هد ۱۸۸۹ .ردشعا

 ۱۳ روهج ر یکلع با ول هدنسهرآ تروهج شب
 عرار و «قرهناوا دقع قافتا ر هرزوا كا عج

 قفل وا نالعا MF هد ۰

 نکا قح هلئوق هارجا ست هرعلا لحالو

 یالخا ندیا روهظ هدنسهرا را هلا ا وغ هلبا رو

 .ردشلوا بجوم ااا

 مد ۱۸۹۰ .یهرزوا

 كالا | (Saluces, Saluzzo) | وچ ۳

 ( فوق ] عقاو ا مق

  هدنسیب لامس هرتمولک ۹ كتيوق و هذنتلانا

 هدنسهرا را یرب ( هتاراو ) مات اکو هلمغامرا ( و )و

 . «یسیلامها ٩۷۱۰ « بولوا هبصق رب یزکم اضق

3 



 ر لقتسم هلبتفو ۰ ردراو یتراحم تاناوبحو تار

 . یدبا یزکص كازیکر ام

 نون تة تیام ا دوو
 هک «ردرپن رب هدنن ر وهج هنىلوراق ]

 ه قرش بونج «هلئاست ندنلابج هلسلس ( ینافلا)

 نالوا یز کص كەر وک ذم تروهچ كرمدبا نارا

 كالهرتمول یک ۳۷۲۰ .هلرور ندنرهش (ایبمولوق )
 و هام 1

 . ردعورنم هلقوماپ فارطا كنسارم .رواکود _

 پ

 اولا
 .هرآ نوع هلادور ره .بولوا هلق

 كر قرق زّوتوا .راردنک اس هدنرازاوح ورم

 ,هدلاح یراق داوانیشن هیخ امدقم «بولوا رادقس وفن
 , هلکلدبا امغی ندنفرط لئابق یاس یرلناوبح ارتا
 هلانتشا هلتعارز « بودبا ناک سا هدراهبلق مال ۲
 .ردرلغلوا روم

 رولاش

 e ۱۲۵ «كرەدىا نایرخ هیلاعت برع

 هد دو دح زیکت رو ا ندکد تا

 یسر كموق ر ندنماوقا 0 ل

 .اوا یر لنرف یج درد تولوا

 ید هنموقو فرشم هلمالسا فرش یبیدنک هد

 - ابا ( سرساق ) كنانایسا ۱۹۵۱0۲)
 یاح ر 0 ا e هل

 و هذاسم

 قالخا و از قفوم هکمریدتا لوق یالسا

 « بودا كلاع عیسوت ردق هندودح نيج و هرافشاک

 . ردرلشعا مالسا رشن هدننی ىلئابق و ماوقا كرت

 . ردفورعم ید هلک د ناخ هرقو ناخ قاتح

 هاشم امور کسا (52۱۱0516) ۱ ¿ 4

 نددالبم ۰: ۳ لندننبخروم ۱ تسولاس ٠

 دالمملا لبقو ES هد ( هنرتسمآ ) لوا هننس ۰

 هب هلئاع رب ندناکداز . ردشعا تافو هدنرلخ رات _ ۳٩۷

 : شع مازتلا ىت دف رط ماوع «هدلاح یبنیدل وا بوسنم

 با «بوشب راق هب هسایس روماو

 و هدنکللاو هب ديمون هداش رفا و

 شلوا كلام هتورت ییتیلک «قر هل

 9 هدیصانم ر 2

 روما و دعل ۰ یدنا

0*1 

 رل ۱ هب یسالطا طرح رګ ۰ هرکی ندکدسا

 | رب ندنلئابق ناکرت (ںیلاس دوخان)

 ل
ETا هدنغاط ( لاس 5 1 ا  

Oروما . یدبا شعا ا ردح  

 قاب یلصف ییا رب زکلای كخئرات و نالوا شازإ
 E و كا توا
 .رددوجوم ید

 یخدمیکحرب هدی دالبم فرق یگدرد هلع-| و

 -او ایلاغ هدننامز كسناتسنوق روطاربعا هک ,ردشلک

 اعم كسونایل و ناذل و ق2 هداروا ¢ بولوا ی

 تیتر یو ؛ شفلوا ةلاحا هتسیدنک ید یسهطف |

 حفر هب هبلاع بصاتم هدنغلر وطاربعا «بونازق تم

 شلدا

 2 ردشعا تافو هدنرلخګ رات

 ۰ ردنح اص كلوبقم ناو ۱

 ۱۳۱۶ اره هک هتنرفتش ناتو شم 4

 1 ه دنهح ماعو تسهولا

)Sal0umاه لات شرف |  

 lL ٠ كن هس ۱ مولاس

 هد رع لوط ۱۸ ۲ 6" هللا یلاعش ضرع ۱۳ ٩ هک

 لایرج یروط هب رغ بونج هدعبو هر « هلنامبت |
 ۱۵:۵۳ رم ندقدلرتآ هلوق جاقرب «كردبا

 هللا ۱۸۲ ٩*۵ و یلاعش ضرع ۳ ۴ هل

 رب عساو  هدنرهرآ یر لوط ۱5۳۷ 7 |

 .رولیک ود هیسالطآ طیمرحم كرهدبا لیکشت هللاد

 ۱۰ یدهسا دودسم هلموق ردق ه هجرد رب یصنم

 كحوس « بولوا و جاص هنافس بس لع هرتمولک

 هني ات هڪاشاب . )و ولاا دو لک

 هدننایغط بولو! قلا یرارانک . رارریک ی خو "

 رو راصاب وص یرهووا:میساو نانلو هدنفارطا

 قروح ر هدرهووا ول .ردیا تب رلقلق اطر قو

 هفارزو الپ «لیفو یعاونا دلرللازغ هلرلشوق وص |

 یسهضوح رهن و -- ۰ رونلو ید تاناوبح ی ۳

 تع كف ات رب یلرب « بولوا یمسم هلا و ِ ۱

 بلد .

° 

۱ 

 رده یسهاج ك «هسارفو هدنسهرادا

 مسوتو قرت E لخاد هب هط و مالسا

 تدابعهنالس الح یرثک ۱ كنلاها «هدهسیا هدکع | ۱

 ES هدنسیشراق یرقم كنیرلک اح . رها ۱

 هکتراج رب لتا ( قالوت اق ) رز رسا رف 9 ۱

 هداروا ینادنامو-ق دارارا وج وا « بودیا شات

 1 . ردنا تماقا |



Ê 
  ) 410۳01 ( ۱ 0نایلس ترضح
 لومو ١ ) 2 ( ۶قطر ام

 (نومولاس
 « بوغوتط هد ۱۰۶ ۵

 ندنرالارقناتس رام (5210005ظ)

 ندنفرط یرد هد ۰

 (SNe كتيرد هدهسیا وا سالحا ا

 «بودا طط ا ( الب یسهعمع هدننافو عقاو

 شوا ایک .هتش رزوا یافو ثروت د ها

 | تافو هد۱۰۷۸ « قرهنلوا طاقسا هد ۱۰۷ و

 3 قاعص ك د یراکزور رع لای نعا رذو |

 ام .ردریغآ یرلاوه «ندنغیدلوا جم یراریکیسو | هلوسا و یخد ندنرلهقود هاتر هدهسنارف س
 -البم نرق EE یسعج وا بولکی شک چوا

 هل( فوشلراش) و : شمروس مکح هدد

 «كرهدىا طیص ی( رژنا) ندرادنامرون « قافتالا

 . ىدا شا یتناو:ء لارق

) Iles Salomon ) 
 ا رع ی رلهطا وضو

 ول ودنا رم هک ی هدنعق (اسنالم )

 کیو هدنسیقرش بونج تكنهدنالربا یی لا هناترب
 رازح رب عقاو دن لا ترع كنس را ءطآ ه دی ربه

 ه ینو نج قرش ندیلاعش برغ « بولوا قثیه هعقک

 و یسهلج و « راردیا لیکشت هرص رب دتع یرغوط
 هللا ۲۳ ًابرقت .ردراهطا نوزواو راط هدتماقتسا
 ۱۹۲ لا ۱۲9۱ ۶0 و یلونخ ضرر ۰

 ما اما را شفا و دن مرا یک تو
 - اها « بولوا هرتمولیکم برم ۳ ۹ یر هرعطص

 | رازح ۰. ردنیعم ریغو لوه زونه یرادقم كنسيل

 روو یل «لبازا لوزا وش ,لیونکو : هروک دم 2راد 6 یو هنروا لدنساح سن الم یرلن انل |
 هلبرلعسا لادوتسیرق ناس و رانقااداوغ .هینالام ءار

 یوا کر ندهطا كجوک قوج رو كوس ٩

 *یضارا یقاط رب كنبراکچوک هلیسهلج كنيراکويب
 دیدم توجارا ییتسپ .مابس زی رک و نوت
 هدنسهطا (وواس) ندنرلکج وک .ردلکشتم ندهبناجص

 .ردیلغوات ایردن آ ىج رب ,بولوا

۱5:۰ 

 _ كرلەطآ «بولوا روتسم هلرلنامروا قیص هلتباغ یسهلج

 ۲: ةب رتا تدنم هدنتم هرتم کیا كترتکا : ردراو ۱

 او . ردقوح ید یراهراج هایم « بولوا یراهبنابن .

 یس اها . ردنرلبدغت رادم هیحاشاب هوم و «بولوا 1

 دايز ندرلن داقیراککرا .راراپاب رادن وزابورلقلن اد رک

 _ غس زکلای « بوزک ق الیچ نامه راککرا . رينلسوس
 | ناشفا شت | هدنفشک ندنفرط رل وشاسا دارازج و

 (لیونکو ) ندنرکوس زکلای « بولوا هدنلاح . رزق «بولوا لوهم هدنرادنعابح و سومان |

۱ 

 | مولا یناکر_ ( هناغاب ) عقاو هدنرلفرط جا تكنسهطا

 ۳ لا س
 ,قیص ك ضرا تکرح هدرلهطا وب . ردناشفا شن

 « بولوا قلغاط یسهلج كراهطآ و . رویلو عوقو
 ۱ ۰۳۱۰۰ یغاط تاسکوب كا كنسەطآ لیونکو
  -ازباو ۱۳۰۳ كنهنالام ۲ 4۰ كلاوتسیرق ناس

 . نامه درلغاط و . ردهدنعافترا هرتم ۱۱۸۸ كلب

 ځد راز مساو روتسم هلرلتوا سکوت هدنرلضمب

 ۰ هن اسی ندلوانوناک «بوغاب روما قوح ك هدر هطآ

 ۲ یراراکزور قرش بونج نسا ردق هه ناتنیرشت ندسی
 هک هرارلانازبم . ردعفان اهدهتصو نرس اهد هسا

 و هدنسهرآ یر هحرد ۲ هلا ۲ < یسطسو دح

 . «زوموط زکلا هدرهطآ و ندرلناوح یه« .روشل

 ۳ - هطآ ییونج بونل و هراف E غیراس « كبوک

 3 حاس ر 5 «هدهسرأ شغل وا تاور ندنف رط هلحم

 ا قوچ کی داروی: ۰ ردشمهلروک ندشفرط
 . هدگراکجو .ردقوچ كم یرلنیجرووک هله «بونلوب
 . شه والس ۰ ردراو یرلعو لزوک كبو قوچ كب
 دام هنالس لاها .بونلو یخد خاسم هادازآ رزم

 یسهریثک ع اونا كتاتان راس و كرلجاغا . یدراردبا

 . ۍرلتراهم ر كو هدقرفت یرلنوب كرلبلر بونلوب
 طاح هلرلجاغآ یزوج ناتسدنه یرابوک . ردراو

ETE NSS 
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 یفرطره كنبرلن دب ران و ۰ ردرلمدآ رمدا هج هدازو
 كويك كرەلد ینراقالوق .بودبا میسوتین رازویو
 بغ ندهزاسو قجوو كکو لراقوص ریش

 . رلشداق . رریناللوق لاقشب ها رب نوا تروع

 . ناتسیف عونرب كج هتروا یترلن دب ردق هراز د ندنرالب

 1 .قوحو ؛رونلوا دع حایم نوجا رلعک ردق ههل وا

E 



 لا س

 هلدایم اتقوا هدنزلدپ یشراب زاق رامدا "لو
 نکشکی ثک ۰ «تولوا رامدا لاخو نت : زار

 .ود هنرللاو رو ی هللا قوا هدر هطا 9

Eردق وا هکع ع: ناتشا .رارب بوک نش  

 كد رام هل یزولوا هءف د قوح هک« را 1

 بوسنم هنسنج (وتیرفن ) هدرلغاط . رارپ بوراقیچ ح
 بولوا نکأس موق رب کد یثحو اهدو هایتس ا 0ا

 هدهلدا جو رام هدنروص یاد هدنرلنیب موق کیا

 کا ینرربسا و لوتقم ك: *رازکب دکب 2 ررونلو

 ندنسهونه یحاعآ ككا هلزوح ناتسدنه . زارذنا

 ریش ضعب راس هللا ستات عون رو سوم هقتشب "
 رلشیا نوت راسو یرلشیا

 - اللوق یک ناؤویح یرلهراعب وو « رددناع هرلب راق

 -هناخ .ردراو یرلت راهم قوچ ك هدقلیعباق . راری ۰

 تا و نورد ۲
  هه ۷

 ٠ ر هطا و . ردلومعم هدنرزوا قب زاق دنا 163۸

 < اس | هدنسپ دالىم رات  Eناف

 هد۱ ۷ ۲۱۸ و نوا باغ تلا «بونلوا فشک

 " اب ونکو ندننو رح هسنارف

 نزفو ا “خلوا تراز ندنفرط حایس جاقر هدعب

 هدراهطا و ا ووش ماطر هدن دالب« رضاح 2

 ندنریازج ریبک طیح رحم راس مویلا .یدرلشمشرب "
 . راردلاوج الا لوهع هد

 . ردشعوق هنسهرص یتاکاقسه ی ر ارج نو

)8a10( 3هو :> تالاا كن هسنارف  

 ۳ E نولاس وا

 ككاو هدر سا

 « قرهللوت

 یسیلاها 44۲۰۰, بولوا ےس ر و
 لزوکو یراق راف نواص و ینا نوتبز ددعتم |

 . ردراو یرلغا

  Eونالایسا ) تن هبحالاد (80۱00۵) اه (

  0هرتمولدک ه تاوتالایساو هدنغ اهن

 قحا هدلح ییدعش ؛بولوا هیصق ر هدنشف ر2 لاق

  ۱ 0نوش هلیتقو «هدلاح یغیدلوا عماج یبیلاها

 یدبا رمش رب لوس یرهلوا یزک م كنایچاملاد .
 دتع ردق هنرهش وتالایسا یر هارخ كرهش کسا

 | .ارولوا

 ۱ ضمو ناقلاق «زو وط هطلاب را لوص ندا

 ۱ كو ص یرلضم و ندیلاح و لدنر الاد جافا یا 5

o 

 ا ًاریغا

 لا س

 ,Salona ( هسفمآ هلرکید م ان و
CREEم ةو كنانوت  

 ۱ هن ولاس

 - اعش بی هرتمولبک ۱۳۲ کت هنت و هدنتلابا هدکو ف
 ۔ وا هبصق ر یزکص كنساضف ( سسانراپ ) هدنسل

 نوتز و نوتوت هدنرلراوحو یسلاها ۵۰۰۰ بول
 ندا نایرح ندنجا . ردراو یتالوصحم تابوبح هللا

 هد نجا یزفروک هتنروقو هدنتهح بوئح یاح ر

 ر هدیوق روکذم . رولیکود هتنوق ( هنولاس ) عقاو
 هوس هدنامز سا .ردراو یخد یمهلکسا 0

 ه ردبقات مولا یسهقبتع راث | ضعب .بولوا رهش ر

 ندنرروطارعا امور (82108179) ر دن ها

 « بولوا ی-هحوز دا ( نایلاغ

 یالع ۰ یدیشلو ترهش قالخا نسح

 هللحوز . ردشعا هاه ی ( نیتولب ) صوصایعو ۱

 نالبم هدنسب دالبم ج NEIN .یدردا زفس هدکلر

 . ردشغاوا لتق رار هل جوز 0 رد

 هدننیح دشهو تی ۳

 تىس 6 بول وا قامر 6

 نارج یرغوط A فرش E ا |

 ۔الساةطخ (نانن و) كنج هلعسا (غنایکول) گكرهدنا

 هنود ی رغوط هب ونح ۱ قش ییس هم

 ا مایس هلا نامر هلعسا (یول ناج) ؛ كر

 (ناباترام) و قش ینتکلع (ناباترام) هدعبو «نایرج
 ۷ سرقت دكرهدیا قس ینرارهش (نیلوم) هللا

 .رولنکود هن وق نااترام را كالهرتمولیک

 هدندصنم 6 بولوا یءعسو هرتمولیک 5 تارق هندصدم ۱

  هدنسپب ونج برع هرتمولیک ۰

 او هدنرابشت لع كوي مد رب ها لودج رو

 تر بولوا هبصق ر ۱

 كررهن كوي قوچ رب ۰ ردنا لیکشت هیلاد رب عساو

 اضع و ۱۷ ۰۰۰ هدهسات . ردنا مج هد ین را وص

SE RAA ES E 

RIEهدنتلابا (رسچ) تل هرتلکدا (82۱6)  

 2 | سعبونح هرتم و ولدک ۸ د كرتسجامو |

 یرل هاب هزبسو یا ما ۷۰

 ا درتسحام ۰ ردراو

 (لیحات) میم (ایروتش وا ءدابلارتسوآ س

 هدنسډ ونج قرش هرتمولک ۱۸۲ كنرولمو هدنتلاا

 «بولوا هصق ۳ هلم! وب ید

 ۰ روه دن

 .ردراو یسلاها ٤

 مقاو هدنسهتروا كنهووا رب قوج یرلاعرصو تام

 هداج (رو رنوسهوت) ندا نایرج ندنجا «بولوا

 هب هیصق ناس هدنغامرا (هورتال) ی دلکود تر و و



 لس

 * رلشیا ردق

 . ردراو یرهق راف

 | هنیابساوق هلاس
 هدنسسونج قرش هرتمولبک ۷ ۵ كنهنرااسو هدنسهب
 .زدراو یسیلاها ۱۱۰ بولوا هبصقرب یزکیم اضق

  )52۱1609( ۱ UEیسا ندنماوقا قنارف ۱
E ۳( هلآ اس ) تنهال ا «بولوا  

 تز ما و لغم و نڪ اس هدنرلب داو یره

 هیت رمز ۹۵166 هلتبسن هن رلي دنک . یدرلشلو
 : . یدنا راو یرلص وصخ نوناق ر نانلوا

 .هدام « یناس « | (Salibabou) و اس ار
 . هنلوا تعحاص هنس و

 کد (Salisbury) ۱ ییاوتکلاس
 New Sarum) موراسوی)

 ی كغلت و (و) هدنتهح بونح کب |

 ۱ E هبصق ر یک لزغاعس او ا

 هد کیدتبا قالت هلبرارهن (ردان) و (هنروب) كتيره
 . ردعقاو هدنعط ات هطق كنطخ لو رمد چاق رو

 تاناوىح كوس را تابوبح .یسااها ۷۱ هک

 | هژاسو هربد و با هلت ال | كىا راسو قالو یرازاب

 بولوا هبصق رب مظتنم هلتباغ . ردراو یر هش راف
 . ردقوح یرالودح وصو E زود یرلقافوس

 كنبیط سو یا سمآ (Salinas) ۱ نا

aىرلتىروھچج  APIبولوا یوق ر » 

 هلا N2 3 اترو هرتمولنک ۵ گم

 ۰ رد هدنسهرا هرم ۲ ۵

 | تروهج انرونلاف تنهعک كلام هلعسا و --

 هلدتمم طرح رحم « بولوا یخد روم رب ه دنسس هس رع
 هدهسا هدنل وط هرتمولک ۰ ۰ یسارح . رولکود

 . ردزآ یوص

 كناق رفا س

 هد ونج ض رع ۱۳۵ و هدنتکلع هلوغن | نانلو

 . ردراو یخد نور رب هلعسا و

 (یسوت و یولناس) كنسهعقج كلام هقتسکم بس

 ۔ رع لاعش هرتمولک ۱۱۳ كرش وو هدننرومچ

 «بولوا هیصق زر هده دن

 . ردراو یرللوک یلزوط ناناو یرلهف# هلبزوط

۳5۰ 

  هریب هلبراهناخنابدو یرلنمرکد یلیخ

(Sala Consilina)اتا  

 . ونح تلابا هنرلاس كال

 ۱ هلا هش راتسوفو لاس ق

 هدنلا دازیک:رو هوش لحاش

 ۱ 2 یسلاما 3

E 
Ey نیتنح رآ هدس وئح یاق ما بس 

  ۱"یخدهدنطساوا كنسارح عساو نانلوا عن (هیمای)

 ردراو شو شک یو یر هک هلعسا و . 1

  ) 8۵۱106 ( ۱ Eس كلام هلعسا و 1

 ] _:یراکو كا «بوناو راها قوچر

 هدنتروهج سیولبا ۰
۶ ۰ 

۱ 

 هدنت روهچ شام افرا

 ۰ هدهنازول 1۰۰ هدنتروهچ ساناق ۰

 " .ردرلنالوا یرلارم كلهرتم لک ۰
 | هدنتهج بونج تنایلاتا (8اذ»ه) ۱ ری[

 - وا هطا رب ندنرازح (نابلوتا) عقاول < ۱

  هدنسسیغلاعتهرتمولک ۳ كنسهر زج (یرایبل) بول |

 | ۔وا هرتمولیک عبر ۲۸ یسهیس حاسم . ردعقاو ۱
 | هنیسم کان هلحس . ردراو یسلاها ۵1۳۰ بول |

 زکس . روا لیکشت هبحان ر قم هتساضقو تلای

 هک « رد راو یسهش کیا هدسنعافترا هرتم زود زوتط |

 . رد رلن اکر ش۶ءوس

 1 ءردقوح یسهرفم راعثا اس هل رلجاغآ نوسزو یرلغاب

 ۳ ی راو ی رام هدنلحاس قرشا بونج |

 را دل( ) حول ترضح ( 560
 ۱ : (هیماسما) هلترسن 2 ی ام

 ۱ «رللهکش «رلسایرس لب روئ آ للنادلک نانلوا هیمس

 # ناو ماش 1 هللا برعلا ةر زج یتعد رلب یعو هلاربع ۱

 .- وا دع ندنلسن كنون ماوقا نالوا نا اس هان رتهخ -ا

 ۱ هدندیق قمرب داوط 9 هنمزا كرات ۰ رارونل
 لوق قفیدلوا رم**هنس ۰۰۰ كماس رلخروم نانلو .

 هلی رلعسا م ارا و دول دارا رو[ مالا .راروندنا ۱

 . ردو یفیدلوا یلغوا شب

 or نالوا طولخم هلریطاسا كنارا 3
 . یدجكلاز متسر روهشم هروک هنعدق 3

 ۳ هدناتسس « تولوا نامرهق رب ؛ یلغوا كاعرتو

 . یدنا امرف

 روغ «بولوا TE ناروغ ۱ ۱

 ۳: ههن (یروس) ندنررادنکع
 یدا ازا ندنفرط یوننغ دوم ناطاس یدح .

 ه دنه "الب در یدنک .هدقدنلوا طض کلمو ۱

 مهارا ناطلس بو دا تد وع هنر ون ما ماس ی نیسح

 و م هنکدیلاو 2 E ط یون زع

 هدهقتساربن و ۱

 . « بولوا تبنم ك ییضارا

 لغواو ؛ شمریک هنتمدخ كن هناخب رب هداروا ,هلا



 م 1 س

 نایروغ «كرديا طبس نعمت رب تابار 8
 ۰ ردشعا نا یتاود

 ی نیسحو یروط كماس ناسلا فا 1 2

 یردارب «بولوا یلغوا یمعکیا كماس ماس
 تخع اب قاره ,هدق دلوا ل ۳ هتنطاس نیسح ندلا ءال ۴

 | بص لاو ی هجرت تحاص هب هن نع كرهدیا نا

 | شقا روبح هرارف و بولغم كنردارب . ید شقا

  هلبمج كس دنا یون زع هاشماروم یو

 بوت وط هد هننع یعاتس ةد دت هدادرتسا نکا«

  هرکص ندن لا ءالع نب ندلا فيس .ردشعا هلازا

 | ا وک ندلا ثابغ یراغوا توپ

 و دا اک ندلا ثابغ ن دم یتوروت دا

 -رح ندنتاکاقسم انایسا (52۳097) ۱ ژاماس

 زج (a عقاو هدربک طح وا

 ۱19 ا ندنسءمز بادو )8

 ؛۵ و یلامش ضرع ۱۲ ۲۰ هلا 1

 "الاعئو عقاو لوط ۵
 هر زح هبش (هن راماق) كەر هر (نوسول) 5

 RISE ردشملرا هلز اغوب (وتدرانر ناس) ندنس

 یسهیعطس ةحاسم « بولوا هتلی
 یسلاهاو هرتمولک

 «ساروا بولوا قوح یه راح هانم ۰ رداکد مولعم 3

 ج «وناب نآ وغال

ESمب  
۳ 

 ۰ ۰ 2 اس رقت

 ۰ ردندنرابنا هلج ناهورو و قد و

 جاقرب هلا راغاو تایوبح فلتخم « بولوا هاشم هنت

 ات ها ماطر ندنع و سات «ینماقرکش عون

 تاس «بولوا قوح یراعتا . ردنراص قدر است

 سکه تسارک یخ شیر ولا هلاک
 ا 1 ۵ هر یخد یزوح ناتسدنه هلا

 هنسنج ییالم یبلاها . ردلوت یرلقیلاب هدنززکو |

 یسهعدق ةیلصا "یلاها هدنرلفرط جا .بولوا بوسام

 جد یشلو یدارفا ضعب فتاح (وترفن) نالو

 . ردندتم هلءالسا ند رلم الم . ردلقگ 1

 (Samaranıg) كنرع دوخا | ۰
 هدنسیل ام لحاس كاذسهرب زح هواح ۱ غناراماس

  لیطتسم رب مظتنم ریغ دتع هقرش بونج ندسیبیظ

 | .نرا رای

 ۱ تل یرازح نیو موم یسهبص زا تالل وصح

۲۵ ۰ ۵6 

 ها ۳

 ندرهش و یطخ لوب ریمد ندیک ۱

 ۱ یزکص تلایا هدنقرش هرتمولرک 4۲۰ تن (هواتاب) و

 "کمر «یسەناطتک ,یر |

5 E 
 «بولوا رهشرب ٤٤١  ۷۱یتراج كاشیاكب «یسیلاها

 تیویچو نوتوت « هوه «رکش یلتیلک صوصخ یعو
 هدقیجا راک كون تولوا یناعل .ردراو یناجارخا

 ناقآ ندنجما كرش یراکچوک ؛ رد روم هنمروط
 هطاحا هلقدنخ « یلودح یکبار . رارریک هنجما ك رېن

 یخدیاومارت رلشیا هلراخو یو رمد «یسهملق شغل وا

 یسهیعطس ةحاسم كنتلايا غناراماس س : رد راو

 ین ۷ ۵ یسیل اهاو هرتم ولیکم برم ۲۷

 :رویشود یثک ۲۷۲ هنشاب هرتم و لک ب ص روم «بولوا

 که ۰. ۰ كمر وک ذم ؛لانها

 هلمالسا ندو یهواج یروصق « بولوا یلایوروآ
 یادعام ندنرلتهح قرش لاعشو لامش . ردش دت

 یلنیچ ی ۰

 هردندهناکر ءیخارا تدنم كم یسضارا بول وا قلغاط

 ضع) و نوتوت کش «ه وهف “ر E هڪاشاب

 سد 1 هلو گر عطر E عونرب هدنرارب

 ِ ِِك یناکرب 1 27 هداز لدورتم ۰

 لی رها و یسهیندقم هایم

 . ردقوح یزوطو یراروم
 هدنتهح قرش كن ههسور (5۵۸۱۸۵۲۵) ۱

 قرش هرتمولک ۰ تا هوس ومو 5 هراماس

 وا هدب راس لحا ہم كنغامرا (هغلوو) و ه دنسدب وئح

 4 یرواح ی وص ندعم

 0 هغامرا و ار توا یا هو

 ی زک ع تلانا هدنزمع لحا هس هدكرې و
 وا

 0 بول
 هر

 «نولاص شو و با > راد ماج «یغا چاو

Vo ۸°یا « یسلاها  

 هلب رل هقن راف هزاسو CS و « ساتوب

 الت ۱ ك اکو كاجو رم د « یرهناشمابد

 .ازاب لوس جوا «یرلن اهل
 ددعتم هلیسیاخ اد ؛یدادعا بت

 هدهراماسو هغلوو را

 هلبرآ هحماب لزوکو یسورتابت کیا «یسهراس بتاکم

 « هدهسیا شینک یراقاقوس ۰ ردراو یرلهاکخ رفت

 . رولوا زوت قو ج نزاب « بولوا زسمر دلاق یغوح

2 
 لاروا ندنتهح یونح قرش قلا هراماس

 الامش هفوا ندنف رط
. 

 لاعت قرش «غروبنروا ًاقرش
 ا «توفاراشو كس سم ا رض «نازقو هقنابو

 ارګ هغلوو «بولوا دودع هل رلتلابا ناهردژا یخد

 یس ەس رع دود هلغل وا عقاو هدنتهح قرش تا

 ید یردودح یلونح قرش و قرش «روکذم رهن



 م | س

 . رویدیا قبرفتو لیکسشت یتریص كنغاط ( یجموآ )
 «بولوا طو ص هنلابح ةلسلس (لاروا) غاط روک ذم

 . رولوا دتع یرغوط هبیبرغ بونج ندیق رش لام
 رنازوا هنجما كتلابا یخدلوق جاقرب هلرلکتا یییغو

 كا گرلنوب  بودبا نامل رهن چاق رب ندراکنا و

 قوس «هراماس «( زکر با یوشل و ) نالوا یرلکوسم

 هنلوو « قرهقا یرغوط هرغ یرارهن ناشمرجو
 ۱ یوشل و )یکه دنسیب ونج مسق زکلاو ؛رولنکو دهنغامر |

 نالوا یمانمه «هلا ذخا ین رلیاچ ( لینک ) ۱ یرغوط هبقرش بونج ( نزوا يلوم ) و (نزوا
 قوج ر . ررولوا وع هدنلوج ناهردژا قرهقآ

 یسهیعطس حاسم . رد راو ید یرالوک كچوک  كنسهضوحو هرتمولیک ۱*۵ لوط كنسارج .رولیک |
 ۳۵ AY یسیلاهاو هرتمولیک میم ۷:۵: ۰ 21

 | - وا قوت وص نیشف و قاعص نزا یساوه د

 ۳۷ هلساسح دارفیتناس هرارملا نازبم هدزوم «بول
 ۲۹ اشا لد رفص هدطابشو « راقبح ردق هه هحرد

 اذه عم . ردزآ هدیرروماب . شا ردق ه هکر د

 «بولوا تبنم ك یغاریوط . ردمالغاص یساوه
 ی ۲۱ هدزو «عوریم نصت نامه كنسدضارا موم

 هدزو زکلاب و نامروا ی ۸ هدزو <« اص و راج

 تعارز ا . ردنرابع ندهبلاخ *؛یفارا ی ۱

 رد ااا ملا یا رونه مد فر لا

 قلقاروقو .رویغا
 هحاشار هدنتیح بونج .ردیا جاتنا یعع هفد قوح

 وا هدافتسا یقح ندننادقف هرب وکو

 یراد فالو «رادواچ هدنتهج لاعشو هزبسو یادفب
 . رولوا لصاح سااتو

RESETبونج .رونلوا جارخا هدیرادقم یلیخ  
 « ریغیص ؛تا صوصخ | لءو یسهبلها ِتاناوبح ككنتهح

 2 ی یادم .دتنا هرادا کام یادش

 «یرد « یاس 6 غا . ردق وح یراز وهوطو نوبف

 لبخ یخد ند-دنالوصحم تاناوح راس و یاب چا

 هشودوا ,ندشلوا زآ یرلنامروا .ردراو قاحارخا

 | هلتمارز هعاشاب یسلاها .ررویناو هدنتبروبحم ققاب

 بولوا لوغشم هک اکو قایڪقلاب هدهغاوو و
 أ هد راهش راف نالوا ردشم هلی ربا قوچ ك عیانص

 هراضح-ا و هم یههضرا تالو ع یعوح

 هاو

 راا لسم ردق ۰

 تلابا ِ ردکلشیا ك یراحت ۰ ردص وصخج

 ۰ ه دنا یسلاها ۰ رریقنم

 . روبنلو نالا ناتستور ردق ۱۳۱۰۰۰ و

۳:۰۹ 

 . فوقراخ «بولوا رهن رب میان هنغامربا (ریسند) ندلوص

 تن هلمسا (هدش راماس) هدعلو كنتلود یاسا ۱

 ۱ | كزت هدنتهج بونج صوصایلع بولیکچ یدنقیص

 7 ندءفرط (دوره ) یسلاو نیطساف هدعب « قرهنلوا

 . بونج هرکص ندقدلآ ینرلباچ ( نولوازو ) یخد ۱

  ندلوص .كرهنود هب یل رع بوح ا ه یل امش ا

  یریاچ ( نیل ) یخد ندغاص (اییوو) و ( قیب) |

 مس
ra)۱ هدهح قرش تان هبسورا 8  

 رب ر ندن رلمب ات لوص تب هاو و
 [هراماس

 یشج وا ) هد ذتهج برغ كنتلایا غروبنروا «بولوا

 (ناروا) ندغاضو ؛ ررکهتلابا نالوا یانمه «قر

 . ثدلوص ( هتفورو ) و ( قوت ) هللا ( ناروچ ) دوخاب

 ۱ ید ندا ( هازیس ) ندلوص «دكر هود ه ین رع

 ىد هنغامرا هغلوو هدن ونحو هدنف رط تلا ید

 قولوا زو ۰ ردهرتمولیک عبر ه۰ ۰۸٩ قعسو

 : هدنناضف هب یراقو هرتمولدک شب نوا ندننصتم

 . رلشیا یخد رارواو

  هلعا و ج هدنهح بوح كن همسور حس

 & یغوط هب یل یعبونج هلئاعمن هدنتهح بونح كنتلابا
  ادتاو ؛ ردا لوخد هنتلاا والسونرتاقو «نایرج

 8 رو دم هدنسشراف یرهش والسون را یلذخا

 . هدنلوط هرتمولنک ۳۱۰ یسارحم .رولنکود هغامرا
 ۱۰ رده دنتعس و هرتم ولیک عبس ۲ ۰۱۹ یسهضوحو

 . و راقاقاطب هدنرللحم قوچ رب « بولوا *یطب ینایرج
 .ردلکد حاص هتنافس ریسو «ردبا لیکشت رلقلشماق

 1 برع كنطسلف ( 89102۸۲16 )

TE (lone ۱ هب زاماس 
  تقو رب «بولوا رهش رب کا هدندو دح عارفا و

 ادالیم . یدبا یزکرم كنهصوصخم تموکع ندی
  «بوتلوا سيدات لوا هنس ٩۱۲ ند( مع ) ییع
 تالاس یرادمکح روث | هدنخرات ۷۱۸ داللا لبق

 E هنس هتوا كتارف یسلاهاو « طبض ندنفرط

 ناکسا هلموق رب نالوا لقن ندایروثآ « قرهناوا
 2ا هدنخرات ۲۰۳ دالبلا لبق .یدیا شلدنا
 از ندنفرط ناقربه هد۱ ۲٩ و طیص قدنف رط

۱ 



 ما س

 هدننامز كناسایسو . یدفلوا هرم (ىساپ

 ندنفرط رل لامور «هنرزوا ینایصع كلام

 رل یل هبراماس . ردشفلوا برګ نوتبسب و طبَص 1

 هنیرلنیآ «قرهشیراق هللا هیدنجا ماوقا راسو رل روث

 نیو كاتس ر تب

 . یدرزغا رابتعا هدوم ساب یا و

 . ردراو :یراطخ رب یسا ترک
 «بونلو دارفا ضعب هدهنایو سلب ان مویلا ندرلب راماس

 .رازغا جازتماو طالتخا هر هتشپ

 ما تاولوا. دعا :اتم ها السا اسم سس 4

 TT یجهود ا ناماس

 دعدعم هناروت کلا یدیا

 یرللغوا دسا , بودیا ماد یدسا لغوا كن و

 هلکعا هسرت لزوک كب یا دمو سابلاو حولو دما
 سانشاو دنقرعسو هاخرف هدننامز هفلخ قوم 4 رلن و

 رص ی رالغوا ا نددمحاو فن راک ابلاو تارهو

 بولوا یسیلاو ربا ءاروامبقاعتم رر لیعاعس او
 ی هنناماس تلود ۲۸۷ لماما موق

 .ردشعا

E 7مش تاتسس ته( رضا  

 , ا ا و ناماس

 : ردوا تد وش .ردشلوا دیهش

 تست باوجو لآوس غامد ارح زکره
 تسرشحم هچ ملا دیکنو رکتع یا

Ja | ) Samana ) 

 e كەز زج (یاه) ندنس ۳ اماس

 ۱۰۷ كن( وننیمودوتناس )و هدنتیروهچ ( غنیمود

 كیوق رب نالوا: یمانمه هدنسیقرش لام هرتمولیک

 ردق ه ( وغایتناس ) «بولوا هلکساو هبصق رب هدنجا

 ۵۰۰۰و «رد دیم كزطخ لود ریمد رب نالوا دتع

IS 

 . ردراو یسلاها

 | نایناماس
 ناجرحو ناسارخ و رها ءاروام هدننامز هیسایع

 یعچ وا (هناماس تلود دوخاب (

 همالسا شل هد مر شهروس دم هدنرلت هح

 دسا ن دجا ن لعام“ ا یسّوم كتلود و «بولوآ

 | التشساین رهش سانشاو «شلوا یس ر كنس ا 8
 | تنیلاوذرهاط ناناو یسیلاو ناسارخ .یدنا شما

  هد۱۱ ٤۷ .ردشعا لیصحم هد ( دابا ناهعهاش )

۳5۰۷ 

 تا | هدنانو ناسل هلتبسن هنمأت كرسوتسغوا و اسا 3

 ما س
 < هرزوا ین دنل وا نام مدت و دات نما تی ق

 ناسارخ و رنا ءاروام یرردار هلا دجا یدج كنو

 ۔افو دما «قرهنل وا بصذ هت راکلیلاو یرلتالو

 یردار هدهدننافو كوو ص لغوا هرکص ندنت

 ءاروام هلسامرف كن هفلخ دضتعم لیعاعا )ایم وم

 هرکص ندکدتا كبلاو هنس ۸ تولوا: یسیلاو رپنلا

YAVكل رهدیا هہاغ هثیل 3 ورم نده رافسه دنخ رات  » 

 ٩ ندنلسن رار هل ما دکور ؛شعاطص کلم ۱

 | تفالخو هدنرخاوا یره نرق

 ن ردوا بجو« |

 ۷ 6 بولوا هطا ر هدنسش راق 2 ۱

 ۲۵ لا |

 - ینالوصح |

  AAT Eراشمروم ۾ ك دەن رات <

 نیکتکبس لآ یخد ندفرط ر هو لآ ندفرطرو

 ,نساردنا تام و نفعض درلساماس یتایقرت كن راتلود

 كن رازادمکح یسهلالس ناناماس

 ردرز هحور یرلس ولح جرات هلیسیماسا -

 ar حوذ ن لوا ر وصتم ۱ TAY جا نب لیعاعما
 ۳۹۵ روصنم نب لا حون ۱ 5 لیعاع»ا نب دجا
 ۳۸۷ حون ن فا روصنم ۹ نا ا رصد
 ۳۸۹ حون نب ین اللادبع | ۴۳١۰ رصن نب لوا حون
 TAA یا ۱ ۳:۳ حول نب لوا كللادبع

 اسلام ہ دریک طع رحم (5۸10301)

 بوح ls روع ندنرازح

0 

 | واماس

 ۳ NEN وتو شا

 هحاسم .ردعقاو هدنرهرا قرش لوط ۱۳۱

 یسلاما و هرتمولک میم ۰ سرقت ینه

 یسضارا ر دهد هوا د نس وف کا هلا ۲

 هاش اب . ردقو یرلغاط كسکو .هدهسا قلغاط

 < یجاغا لات .هقسا رک «قوما جر

۱ 

 | ساب ماس

WY 
 طس

(S4 35(هدر طع رحم  

 ینرع كاس هریک “هر زج وئن رو
 هدنل ام هرتمولىک ۱ 1ه ك ( قانابتو )و ةد لانا ۱

 ك ک بات هنغامرا ( سایماس ) كوس قرەلوا

 هبصق ر هدنساقتلم كنرره ) یناپ) هلا سایماس

 ر صوصخ هتک ا .یسلاما Ne eee «بولوا

 .ردراو ینإرش مماج رب كوو ییارس

 ساما كو و كح 52 رم سابماس ي

 «قرهقا یرغوط همرغ «لکشتلاب ندناچ ییا هلرلسا
۱ 

۱ 

 کال هرتم و لک ۱ ۵ ۰ « كرهدا ذخا یاح چاق ۳9 ۱

 .رولکود هنن زهکد نیح خر ندناب رح



 مس
 كت ات سدنه (Sambalpour) ار ویلارماش

aرو همکار  
 (یداناهم) قرءهلوا هدنسیلاعش قرش هرتمولیک ۲ ۸
 هبصق ر رک نم وات هات راک هل و كن ره

 ۱۳۹۶۰ .هرزوا قلوا لسم ی ۱۳۰۰ ءبولوا

 .ردراو ندعم سالا هدنراوحو یسل اما

۱ 
 بولوارمر عیات هنغامرا هزوم) ۱ هریمأس

 هدمبو هی ادتا فلناعتن هد هللاي رب قلا هدهسنارف

 ( هتسا ) «قرهقا یرغوط هقرش لامش

 «هلا لوخد هب هيب و ندک دا قش ین رلتلایا

 غاصو «قش دا (رومب) و (وناه) كناروا
 هدنرپش رومان « كرهدبا ذخا یاج ی ندلوصو

 ۱۹۰ یلوط كنسارحم . رولکود هنغامرا (هزوم)
 TT بولوا هرتمولک

 ورک رپ هدهسدارف ج .ردزآ یوص .ردهدنع

|, 

 - ار وط هساار

 .ردتغلوا داشک لودجر هدنلوط هرتمولیک ۴

 و هدنتلابا ر كاع

 , هدنرزوا كنەلىاب ر نالوا
2 

 یس هر یطس

 نیما زا وا

 ندنراز 2 نیسلیف ( Samboan) E روش

 دب لاس كنس هطا (و وق) ۱ 2.

 قومایو یسلاها ۰

 . ردراو یراهاکتسد

b0۲( 3هطخ ارعل اخ گم ایرتسوآ 4  
 كغريل و هدنس ار 29

 هدنرانک لوص ك (رمند) ,قرهلوا هدنسب رع بونج

 .یسلاها ۱۳ ٩۸۰ بولوا هبصق ر یر کر اڪ

 یر هناخ هيف صت زوط هلرا هش راف هک و لو ریمد

 1 هر ىزا تاشیاو

  | (Sambo)رو ہد رع یاشر ذ -

 ها کش «بولوا هطخ

 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ یبیل اهاو هرتمولیکم برص ۰

 هردق و و> یسهراح هایمو تدعم ك

 تاحوسنم بولوا هدصق ر

(Sambhar) ۔ وحار اا ده اا 

 1 ۲ « قرهلوا 2 یر هزاتع تم وک

 ۷۲۲۵5 هللا ۷۲۲۳۷ و یلامش ضرع ۲۷ ۲ هلا

 ینو , بولوا لوک یلزوط رب هدنراهرآ قرش لوط

 | (رون) و
 غاب «تابوبح «رکش هلبراهاکتسد تاجوسنم قوماپ |

 ۱ ار و زیکت

 ا یعافرا ۰

۳۱:۰۸ 

 | هدهقعب و هسنارف ( 9

 ۱ هرتم واک ۷۰

 | روساح هللا راو م هد هلم هنأت

GNIS 

 ینهیعس ةحاسم رار هلراهطآ كچوک |

 . ردشفلوا ۱

 م اس
 و ۰ ردهدنسهرآ هرتمولک ۱۳ هلا ۵ کا و ۱۳

 ولو جارخا زوط تین ندلوک

 «بولوا هبصق ر هلعسا ون صد هدننيع هرتمولک ۱

6V9هردراویسل اما ۵ ۵۷ ۵ .هرزوا قلوا لسم  

 | اس
 6 بولوا هصق ر ی زک م او هد سیب ع بوذح

 دنقلعر كناتسدنه (52۱۱۲۵۱)

 «یسلاها ۲۱ ۳۷۰ ,هزوا قاوا

 -هناخ بولوا هبصقرب لزوک ۰ ردراو یتراجت یردو

 1 هرتمولنک ۳ ۰ كداب داصو هدنتلابا

 ورو هلرلنامروا یراراوج و لومعم ندهلغوط یرل

 . ردروتسم هلن اح ۱

(Sambiase)۱ هزایماس هدن ونح ان املا ا |  

 « بولوا هبصق را هدنسبونح برع هرتمولبک ۵ كن

 . ردراو یرهعابا دریک کف یسل اها ۸ ۵ ۰ ٩

 | منویلس |

EA 

۳ ۱ 

 توک

 یمکح . رون دنا کشت ی هطخ

 (روات) عقاو ه دنتهح لاعث ء«بولوا هبم اس

 هلا ۰

 هلا OE یسلاها و هرتمولدک می ۳۰۰

 ۱۳ ا تلح مدنرءهرآا سوف ۰

 ۱ رواو قلغاط هرزوا تیموم یضارا

 واو رب یتالوصح هصاشاب  بولوا روتسم هلرلنام
 ترم اعاده و ی جلف زا

 . «راقیچ یخدلاب یلیخ .ردقوج یرلندعم اسو روک
  قدنسیلاها .ردراو اه د یس هبصق ترد هقشد ندن کس

 ۱ تالوا نک اسهدرلغاط «بولوا اس رلس الم نالوا کاج موق |

 لرد یالسانید یدارفا کا یخد كنموق (قایاد)

 - هبصق (غن ویلییماس) نالوا 23 1 ردرلشع |

As ۱۱  

 هدراقوت هرتمولرک ٤٥ لدننصنم كنو و هدنرز

 ,ردمقاو |

 ناشد (دار) دوخاب (ور) راز هلیس هیمالسا

 « رم د نوت[

 ۲ هربالق ) هلرکید مانو (ورازتاتاق)
 1  ورتساقنو هدنساضق (ورتساقسن) كتلابا ( هرورتلوا هان لودج هریفاس هدنشهرا فک رب (هداوا لا

 3 ورو ا 0
 قرش بونج كنسهریک *

 رز روتلو هدنتلآ 0 کناف
1 

wer 



 ما س

 ناریشم نیرخأتم (-- نسح) ] ام
 ندارزو بولواند هنا2۶تلود اشاب اس

 . یدیا یلکسنالس لصا نع یرد نالوا نشفاوف

 هدنفنص یناطباض برح ناکرا نده رح نونف
0 ۶ ِ EEE. 

 قووفو هدەر اأو تاهو هضایر مولع «بودیا تاشن |

 عطق . یدنا اشا چ وها نا و . یدا راو

 كناخ زیزعلا دبع ناطلس «یرهدیا هبرکسع ستاره
 راو ؛نشلوا لا هب یرمشم هر هدنرلتنطاس طساوا ۱

 رتیالو راسو رکیراید دیرک برف سلبارط «مورض
 ه رحم نوک چوا هد ۱۲۸۸ ۰ قرهنلو هدنراکابلاو

 یاقمعاق SE قلەرا ر هدا ه رام و یرظات

 تاقو هدندامسرد هدنخح رات ER E یدنتشلوا

 ۱ - وا تاد رب مقتسمو هاوخربخ «رور قر . ردشعا

 تبالو ریقف رر نکیا یسیلاو برغ سلبارط «بول
 . مدنل و ه دنتعم تدمر هلش روم ۳ یار یسهننع

 ۱ ا
 قرهلوا ه دنسدب رع لا هرتمولدک ۱ ۷ داده و

 «هدنغاعسو تب الو داده (رد رصتخ

 دوخأم ند( ناورهن )و هدير کک لو

 ی زکر اضق عقاو هد هووا رب رونلوا اورا هلرللودح

 رومعم كيو كو هلبتقو «بولوا هبصق رب كچوک
 قا تن هيسابع ء افلخ تقو لیخو رمش ر نو

 رب ےدق كم هدلم و . ردشفل و

 .ردو م یفیدلوا شلادنا نیسان یون ن ماس :

 ر كنه سابع ءافلخ . یدیشلوا بارخ هدعب

 ی( رابنا) هدنتیشراق یراهارخ كرش و حاف س

 هفلخ . یدرلشعا اس رصق ر ید دیشرا نوراه و

 یلغا وا قوج ك گل هددادش هدننامز

 و هیلاراشم ٌهفلخ «ندنرلکدتنا تباکش رهش *یلاها

 هلیسانعم « رینوس نروک » « بوریدتبا ان یرهش
 لیارسرلعماج قوچربو شا هیعس (یآرنمرس)
 كرهدبا نییزتو رامعا هلبا هیظع ها اسو رارازاب |

 داتا تااپ یرهش وو «لاقتنا هباروا رار هللرکسع

 «نیمتسم ءرصتنم «لکوتم «قثاو یرلفلخ . یدشعا

 بولاق تضبای اصاس یخد هدنرلنامز دقعمو یدتهم |

 عیسوتو ترام تاق رب یر ره كلارا شم ءافلخ ۱

 هفلخ تاب

 ءاصا اصاس ہلکا عوجر هدادفب هللاب دضتعم |

 . یدشعا تردقم فرص هننیزت و

۲5۰۹ 

  INEندیآر نم ءاس دوخاب یآرنم ۱

 | قح « بونلو رهش

E 
 د بولاق نادم هنن رل" رفانمو داو تاک ارتا

 نوتدسد ییا ما تبا مو ؛ شوط رر هتیارخ هنوک |

 ر ۰ یدش غل وا لق هدادش هل یخضاقنا « بول کح

 نم ءاس) جم (یأرنم نا ا ندارخ هدتاور

 هد یر فەر ردطاغ ندنو |صاتس هک د (یآر

 وا یسا لادنسدب رع سا از مربا كنعسا اساس

 (هااس) هلیس انعم « قرط كماس» هدیسراف بول

 هدلاح یکیدعش .رارودیا مازتلا یتنیدلوا شادیا هیمس

 . ردهدنلاح هر ر

 ندنسا رمش نارا ( یردبح ن) ۱

 هلیق رط ترا . ردیلز ربت ,بولوا یر 0

 . رهظم هنل وق نسح ك (ناناختاخ) ۰ بودنک هناتسدنه

 2 ردکنت وا تب وش ۰ یدشلوا

 راعز رنذورعم و مکتنز ۳ روهشعم

 ماهدنام روتسم هچر عد هک ت رب> رد

 ((لابن )كاتس دنه (52 ۲005۲۸ ۲)
 هدندودح یر هطخ (- ناب ) و

 بوسنم هنا وق (یتاغایرج) a (هالایه)

 شرع ۲۷۲۲۰۲ هلبا ۲۷۲ ۲۰۲ « بولوا غاط رب
 و قرش لوط ۱۹°۸ هلا ۱۲ ٥٤و یاع

 ولبک ۱۸ کاو ۷۰ یو ,هدلاح ینیدلوا دتم هدنرا

 كا بولوا هرم ۷ یسطسو عافت را ۰ ردهرتم

 . ردهدنعافترا هرتم ۰٩۲ ىلع كسکو

 كاتس دم ( ۹۵۲069۲۸۲ )

 هللاماسآ هدنتهح قرش لاعش 7 یداوسماس
 « هلام ندنلابج (وراغ) هک «ردرهنر هدنراهطخ هلاک

 تاهنو هیبونج قرش هدعب « هیاع قرش ادشا
 ندنایرح كلهرتمولیک ۳۰۰ «قرهقا یرغوط هونج

 .ردقوج یفیلاب . رولیکود هنر (همروس) هرکص

 ( 5411807 ) قوسماص

 ۳ یعکنا نوا کراس چپ

 .ردشوط هدننامز یرلتراسا یعتل ا كرلن و .بولوا
 رب نکیآ مک كب ؛ بولوا كلام هتوقرب هداملا قراخ
 دهوا شعب ین غ كر هلک ندنقح كنالسرا

 ۱ هام

 هنیزوموا بوکوس ینرلوبق كرېش « نکیا سوبح
 قراوخ هڪ یک ك نوب اهدو یمن دلوا شهاق قرهلا

 هلن اعف د یرلن و بود ه را هل رلیننط ساق هردراوتم

 كشتوق ایوک ( هلیلد ) یسهجوز . یدشعا بولغم



 ی
 ینرلجاص هدنسوش وا «هلا فشک یتفیدلوا هدنرلجاص

 ران و و ؛ نتجا میلست هرن طاق نیس هک و

 الشاب هفعاللوق یک قواةلاط « قرهراقبح ینرازوک

 بو ازوایرلح اص کت تدمر نوک دآ هری رم

 دا رنطسلف نوکرب «هلغلوا شتا دادرتسا یتوق کسا

 بوتوط یتیرلن وتس كدبعم رب یرافدلوا شغال, وط

 راز هلرلن الو هدنجما , بوشود دعم < هلږمقم

 شلاق هنتل | ضاقنا حد ییدنک

 | روهشم لا كیهسنارف ا اما

 لیخ ر « بولوا ندنراروتقآ
 ( را وتاورنوق ) و : شم زاب یخد یرلن ووا ورتا

 2 .ردشعا نررزعم مد ورا ناسد#

 هر تا تاقو هد ۱ « بوغوط هدسب د تنس ۱

 (تاغناغ) كن هقراعاد (52۲005000) ۳

 3 رگ هدب زکد] اس

 ۳۱ یو 6 تولوا ها 84 دن ةر یسهطآ (دنالس)

 یسلاها ۵۰۰ هلا یم دلرا هرتمولدک ۱ ۰ او

 . راردنا شعت هلقلعقم ابو هلتعارز هک« ردراو

 فت اطو ندنسارعش ناربا (كس مارب) | اتما

 ما ملک اع ود یوزرآ و 3 م

 ما هددسر لزرغخ هداج وچ رس ود ره زا

 | لماس
 هدن وامه یارس . ردردار كن دنفا تدوح هجرتلا

 ا ( یدنفا س ینطصم )

 تو هنق نونا ناو د هدمب «قرهنلوا هر

 ؛ شلوا لخاد هنکاس ناکجاوخو رومأم هنلق هجرت
 .ردراو یسهجناوند رب . ردشعا تافو هد ۱۲۵۲ و

 : ردکنوا تب وش

 هدرا کو ب میسج یک ل ماس بودا زوکز وک له

 كي هلترسح مد

 , | اذریم ماس

 ندکه اه بس مشچ رد راج

 یغوا 0 لر اه

 ۱ ET ۰ ردر وهشم هلسراهم یک

 ۱ یردارب هدنګ رات :٩۳۹ . ردراو یسارهشلا هر دن

01° 

 أ هل بس هم دی راز ول

 2 0 ا تولوا ناكا )

 لاا «بولوا ندا ءارعش

 هداتناوا قرهنلوا صن هنکلیلاو نام ارخ ندنف رط ۱

 ۰ ۳ یدردب سل (یعاس) هدنراهشا . ردشعا تافو ۱

 دو دناواعشاا لج تاب وش

 تسین مس وه موکن رای كس سوبا

 ۱ و ۱

 تسین مس رتسد یو تسه مسوه لدرد

Sami um (سا الاسا  

 3 e 1 موینماس

 موبلا . یدبا هدنقرش كمورتالو
 1 ابتر ) ییضارا

 ess یرلتلاا ( وراس ) هللا ( هرو رتلوا وت

 الا تلات یسیلاها .روندنا لیکشت مقر كنتلابا |

 . یثحو مو رواکنح «"بولوا بوسذم هنموق (نیباس)

 او ییدابلاتا تقو قوحر ران و . یدیا رامدآ

  هلماوقا ضمب راس هدمب « بودیا كل رکسع هلشاعم

 7 ترد یشراق هرللامور .قافتالاب هلرلرنانوم روک دمو

 . تمواقم تقو لیخ هرلن مو شعا هراس هوس ۱

 ۱ طض یرلتکلع «بولوا بولغم تیام «هدهسراشع |

 ۱ رلدلامور هزکص ندکد شا مار یرلذو . یدشغلوا ۱

 ۱۶ ۱: ردرلشمرک هلا 7 زی

 (اينلو )كر ہیک طرح رح (5211000) 1 9 ۱
 ۴ رع لامت كن ربازج (هنوت) هد 7 أ

 ENE ۳۰ ما ۷ »

TA VV.مقاو هدب رغ لوط ۰  

 درلن و هلا لوس ۳ « بولوا قتثيه هع رازح رب

 ۳۳2 ی هطا ٩ افج هک توک ۳ مدنتهج قرش
 - وط +یونح قرش ندیلاعش برع . هدلاح ینردلوا

 ا ص ۷ یسهبعطس حاسم ء ووا دتع ی رع ۱

 ك . رد راو یسلاها 2۷٤٤ تولوا هرتمولک

 . یسهریزج (ییاواس ) نانلوب هدنتهج بغ یرلکویب
 همس (البوتوت) و (ولووا) کوس ییارکید «بولوا |
 Es لکشتم ندهساکر *یضارا یسهلج « رونلوا |

  هراتقو نیش كناكر ەد وا ك (یاواس) |

 . «رویلیشالآ یغیدل وا شفلو ناشفاش 1 ردق هب هخاک

 ۱ ۵ ۰ ردشاوط هلاوص یرازغآ كن کر کا |
 اس . روا زواج ییهرتم ۱۳۰۰ یراهورذ عفت
 هلراغص و اق هدن رلحم كأ  هدهسلا زود یرلاح

  «بولوافورعم هلمعما (L1) ینا «ےلشاب . ردطاحم

 ات ۰ ردعقاو هدنسلاع لحاس كنسهرزح (ولووا)

  هردروتسم هلرنامروا یرلغاط بولوا ی وق كم یلأت
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 .رونروک یکدمز اعاد یرلکد نانازوا ر دقهلحاسو

 لزوک ندنس هلم یسهر زج (السولوت) صوص ایل

 نایاشو فیطل كب ینایل ( وغنای وغناپ ) هله «بولوا

 ۔وک ب یرلاوه < ا یرهرظنمو عقوم ریوصت"

 ردق هیات نرشن ندسیام « بولوا فیطل و لز

 بونحو راغاب كربس رار ومغاب هدنم وم قاقار وق نرو

 ندلوا نوناک . رسا راکزور رب نرس ندنتهج قره

 | قاعص هسیا هدنعسوم روغاب ندبا ماود ردق هناسین

 برع برن ڪ او ؛ راغاب روان قوح «بولوا دا

 و یخدیرلاروو هن وطرف «بوسایراکزور

 ۳ O لتدش نسا ندسیع ب ونح هدرا

 Yo یتهتطسو هحرد كهرارملا نازم هدنمسوم

 راروم وا

 « هده سرولود عوقو را هتټص شم :
 دا هدراهطا وب ؛بولوا مالغاص اوه

 یعکیا و ۰ رد ۲۸ هدنع وم

 هرزوا تموم

 تایپ ص وصخ هیلاقا وا« بولوا هاشم هنرازج

 شا لکشت ًاریخا . رولوا لصاح یعاونا تالوصعو_
 2 .قوما ره تراګو تعارز نالا رب نالوا

 .ردشعا لاخدا یخد ینتءارز هوهقو مر یخماق :

 ءزوموط یتاناویح لەم لرب هدندورو دریلاپوروآ
 . یدىا ترابع ندهسار عون چاق رو هراذ «كیوک

 نایسنیلو فرص یسلاها . ردقوج ك یراشوق

 هقدلوا ,بولوا رلمدآ تسردننویربا بوسنم هنسنح

 هاو قو ینا ؛ردرلمدآ د م
 ندنکلب دنک هدیراقارب وط «بولوا هداز یرلک اما"

 هبعس .قرهشبل آ لش ,ندنکیدرو هرفاک تالوص ع

 هد ۱۷۲۲ ادتا ر هطآ و ۰ ردقو یز داد

 لیونکو هد ۱۷۹۸و :.فشک ندی 0 8
 1165 1۵ 1۵- یرازج نورحم ) و .ترایز ندنفرط

 قوح ر اهد هدمب « قرهنلوا هی 0( 5

 یر چھ كرلن و «هدهس رل شما رعوا هنراحاس نو رحم

 .الیم رضاح نرق تاچ .یدنشم مه زک ین رلفرط 0

 یراروسهم رسنارفو زیاک زا ماطر هدنلئاوا ید

 ینید نایتسرخ انروص هبیاها «بوشلرب هدرا طا و

۳۲:۳۱ 

 یسهقیتلو هینالآ تبقاع . راردهدکعا " یقلقاروق . 1 بجوم یرهنوطرف للتشهد ك

 ۱ هدع" وم

 . رایلاپوروآ ن
 | هغلوت هماناوبحو تاتا . رارولوا رمعم قوچ ك

 هباخ اد لاوحا کل ساز هابوروآ و ؛ شمر دتا لوبق

 - هربفص "هر زح (هوان) زکلا ۰ رد رلشمر دتدن اط یس

 ما نا
 سا یررکبد ؛ بولاق هدنرلع دق نند یسلاها كنس

 هدتتیقح .هدهسراشلوا كيلوتق یرلضب و ناتستورب

 دود اعم هک ناو ندنر هع دق تاداقتعا یخ د رلن و

 هرتلکنا یر ندنخرات ۱۸۳۰ هلمتلالد درارنویسیم

 كرهدنا لیکشت هطو رشم تموکحرب [دیاقت هنگ

 ؛هدهسراش | باخن | لارقر هدننب یرااسور یدنک

 یت روهج هع كلام هلا قلود مرتاکنا یر ندهوا

 توق اتکا «كرهدىا هلخادم هنر هبلخاد روما

 یا ود هالا اا . رارد هدقعشلاح هكا ذوةنو

 خود ین را دصقم یدنک تلود چوا 2 بوش راق |

 دیلوت راداسف لخاد مطقس ال دکن نوا |

 « بولک بلاغ

 ر قا هبنالآ ا نوکرب
 . ردنونظم یراکج

 | كارتوماس

E « اس » | (Samos) e ۱ 

  ۹هلو تمجاص ۰.

e »| ۳ 

 هنووالقحا یهدارتسوآ (527000) | ۰

 ۳ نض 7 ۰ 0 ۳ ومأس
 « هدلاح یغنیدلوا رحات رب « بوسنم هنموق قنارف

 هدهنووالتسا هراعلالجال هدنرلخگرات 1۳۰ كدالىم

 یثراق هر (؛راوآ ) ندا موعه هتکاع و «هلغماود

 یراراوآ ربدنو تعاصش کیدرتسوک .كرهدبا هبراخم
 - وا بالا هفللارق ندنفرط یلاها « ندنکی دا | عفد

 ترم وکخ یارجا IS Ja ا

 لامش كن ه رییس هلتهح قرش لاعش دی وماس

 ندهبناروت ماوقا ,بولوا موقرپ نکأس هدنعسق یر

 ار وتو رک رب وب توقع شب
 -رلشع | مازتلا یی رلقدلوا ترابع ندرالوغم قشبراق

IRAEهدنتهح کیا كنسیلامش مق یلابج  

 ردق ه قرش لوط ۳ ما ابوروآ «بوذل و

 ندن ها زکد قآ یلاعش صوصا یلعو «رارراو

 ٩۸ هداسآ . رارونلو هدنراراوح یسهیصق صق (نزم)

 ۰ رربنازوا ردق هنوق (ربعان) عقاو هدسقرش لوط

 ضیع
 یران انلو عاش( ندنس هحرو ۰ هدهسرازنیا

)٩ moièdes)كد هىسورایوروا  

 ۰ رد دو دعم

 ردو هنس هحرد یامش ۳ د ودح هد هل رس



 ما س
 .هدنا راذکو تشک هد هتساو ملاقا و ۰ ن

 ابشک او ناروق هیخ هدراهردنوت یراقو لزو « كر

 موق نالوا قیلاب هدرابناو لحاوس نالوا دم
 ةا را ا ۰۰۰ یدارفا كروکذم ۰ هلا ۵

 هدایوروآ ی .oV زکلا «بولوا هدک دنا نم

 بواشاب هدلاحر یثحو من .ردهداربس یروصقو

 ییراداقتعا کسا هدتققح « هدراهسیا نایتسرخ اعسا
 شمب ردنا رب وصت ین هفلتخم تاناوبح كرهدنا هظفاحم

اردنا تدابع هرلتانق
ناوماحاوراو هراب رو نحو ؛ر

 هل

 .ره-و كابيبط یرلتاحور سیر .رارناتا هتابحانم

 رلوسلطو رارعم یراق رانج « كرهدبا یخد .قازاب
  رارونلو هدنساعدا كّعا نیا یراهسخ قرهاب

 وا ام یهرهح راتاو لند جاپوط ییو هصق

 .ردکریس ك: یرالاقصو هایس یرلج اص هل راز وک بول

 «بولوا یرلیروس ندککس ونام عون, ناد (نر)

 قایجوآ ایرثک او رارربدکچ یخد ی رلقازیق هناویحوم
 یلسوس كب لوم م ندنسیرد نر .راراشاب قلب عقب ابو

 . راریک باوثا
 هنسهدام « لوما » هدەوالە | ۱ لوک

 | ۰ هلو تعجارم
(Samoilofka)همفولس وماس هدهسور  

 - الب) كنتلابا (فوناراس ) ۳ بوم

 قوچ رو یتراجم یادغب «یرازاب كوب کیا هدهنس
 ۰ ردراو یرانمرکد

 ا ینمما ه را 6 و نده

 هک د (هداز نیما هبرآ ( هلغل وا یغوا كن دنفا

 داو من تامو كفا دو نا ردفورعم یخد

 یراهشا ۰ ردشغا تافو هد «بولوا سوف

 ناداتسا هدهسا یراع ندتسالس  بولوا لتفلک

 وش « ردعوبطم یلاود كو ۰ رددودعم ندارعش
 ِ تک وا تم

 كلاوما بلج هدانف رازاپ وب یدوس رد هن
 تدالد شود یراعت-سم عام سرب و اغ

 یاس یا هداتا ا قلرا ورډ نکع هن

 كلافطا كاك ىرعش قشم ردا اا داوس

 .ههحور ندنسارعش ناتسدنهو نارا است

 : رد صاح كاد شب رز
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 ردك توا

 «قرهلوا لخاد EE یماةلخ یس هطوا یدما هدنتد |

 چ دکن ها تب وش .ردشفل و روهشم هلب داو رعش

 نابم یخاتسکی
 نیا تسدق دف نبع دش ابن یاس کک ت تک

 1 ور لتورق نا بسن) ا

 ۴ک وا تب وش .ردشعا تافو هد ۹٩

 شیور رد هک متفک ار هدید

 وا یافویزاج همهب ملک نع
 وا *یانش ليم دکن یسک ات هک

 هی لصا نه
 ار شم وط هدروهال بولوا ندنک ارتا

 شا تنگ هللا لدس ازریم «قرهنلوا هسرت هددانآ

 . یدیا

 ه (هلادبع هحاوخ) یسعچ وا سس

 تپ ود .ردشعا تافو هدنځګ رات ۱ ۱ ۵ ۵

 ام یی هیس ك زا سد درک یددم

 عقر شه ایس مشچردو مدیدرک همرس

 لصا ن ه (كب یعفطل ) یسمدرد هی

 ِ 6 BEE یدا ن) اتم

 ۱ رتامارخ ورس ناو هات نوح در وآ راتف رب

 ۱ راویح بآ تا اعح درادرم زاب نتفرز

 مسرتیم زوما ناب تسز رس حا ا کا

 اراک م هتشک رب نآ نم لتق زادنادرک هک

3 
 هنسهدام 4 از رم ماس « | ۰ ردازربم ماس جک ادب

 اص یغوا كن وفص لیعاعسا داش یسیحشب اس

 [ ۰ هللروس تعحاص

 ار ) هدنسهطخ تا رک فا ۱

 میت هد سه زاتع E ۱ حس

 ماد هدنسدق رش بونح هرتمولیک ۷ كرويمادارو

 « هرزوا قلوا ملسم ی ۲۳۷۵ «بولوا هبصق رب
 ۱ . ردراو یسالاها ۰ ۵

1 
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 E ءارعش نرخ تم

 ۳ اء مادخسالا دعل 6 دنمم دح ثر اتک كنارزو ضعل

 .وعدو «تعع ه هنایو هلا هص وصخ توام قاهرآ

 .E ىلج تغارز موز نت راظن هنا وقت و دعا

 هلقاراذکتصم هد ۱۲۰۳ و ؛شلدبا بصن هنغل

 هد ۱۲۳۹ و مانعا هنیلرب هلن رافس هدعډ و هب هنایو



 ۸۱ س 9
 هلتدوع هتدامعسردو ؛شقلوا بصن هننرافس نارهط

 دندن رع ر تب وش .ردشعا تافو هد ۱٣۷۰

 یذأتم ندنکید هدلبلب و لبلب لک 1
 زغل وب هدازآ نددیق چ هدغاي وڊ 3 ۴

 یدنفا تزع دوخای یاس ینوردنا ییگیا .- ر
 ثااث ناخ ماس ناطاس . بولوا فورعم هک

 دوم ناطلسو شاو هدن وامه نوردنا هدنرود

 تافو هد۱ ۲۰۰ «قرالروس غارچ هدنرود ینا نا

 رکن وا تيب وش . ردشقا

 هله شاق ندیا ردمهن ممهلیب نب یللاح 3
 راد رس دید ؟مدیدرت كا تیم ا
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 تلود یارزو ( رک وا) ۳ ا یاس 5
 «بولوا ندارء-شو ندەرنام ۷
 لا ناح دا دبع ناطلس . ردیلغوا ثناشاب ناغع ۱

 هلترازو هنر هد ۱۱۹۸ هدنرود 1

 فسو هد ۱۲۱۳ هدنرود ثلاث ناخ ملس ناطلس :

 هنندنسم قلماقمماق هدننرادص یاننا كناشاپ ایض "

 "الوزعم درک ءور هنلوا بصن هرلتلایا ضعب هدمیو

 نکا هدکا تماقا هدزوم عا نالوا 1 طقسم

 یسهماوند رب : ردشکا تافو هداروا هد ۹

 - رذکنوا تب یا وش .ردراو

 یلصو رود هلبا رجه رول ناسکی نالوا دنر
 قصرف هک هوم امرح لاح زعاص هلور

 رورغ تسمه مه هدن وغ اک نالوا یا

 ین را هدتاذ كا تبا رکق هدرب

 ناد (- نرم پیام
 ۔ راو ندهبلع تاود یارزو

 هدنخرات ۰ ۳ تاذ رب ندداو

 ( هل وار ط ) نالوا شفلو قلایا ز کم ا

 .دمو اشم گناروا یردب ۰ ردشمغوط دنس ةا
 بحا ص «بولوا یدنفا 9 دا ۶ شش ندا

 یسرافو ینرعو « هدافتسا ندنسرد كنبراردب هجرت |

 سگ هفوصت قیاقح و "هب هلوادتم مولع هلساس دا

 یتاعوقو نا و هد ۱۲۳۰ .یدشغا فوقو

 خد هحآ وب رط هدنسورض راهبصق اراش هدنساننا

 اد یا نقل

 دن كياصع رارب هل رس هل اع .دارفا رتاسو یرد هجرت

 تاتش ١ ةر ندق داق هتسا ] مزه

 م ۳۳
 ؛ شلوا دیهش هدهمقو و یردب توک هتتراسا
 .هرکص ندقدلاق هدنراسا تدم یلبخ رب خراب دنک و

 وا و ؛ شا ترجمه هرصم .بولتروق هد ۶۹

 میهاربا نانلون تع نع “یم هنصیلخ كنهروم هدهرص
 هدنتسم « بورک هنتناتک تمدخ كم وح ص اشاب

 هنفرط ره كتهروم هنالافو : ۳ تدوع ههراوم

 - روآ مارک ناف دلو لیا هداعا ورکا
 یتساروا اھا مهارا هد ۳ هسرزوا ینیلکت ناب

 ید هجرت تحاص هدنکی دا تدوع هرصم هکر

 هلت را ظن یجیاقو رصم هد ۰ بودک راز

 اش ىلع دم هد ٤۷ و ,هنفلاضعا هکام سلح رار

 یدعفل وا نیست کل و اتم شا كم وح

 صخ سم ندشاح رصم هل اکم یار هد ۷

 كموح ص اشا دعس هنس وا هت و هسروص

 و رم اب 4-ءفد کا یخد هد۵۸ و هل تعم

 لندندوع هرصم <« كر هلک هتدامسرد هلا هص وصخ

 ندارواو هنابلاتا اوه لبد یار هد ٩ ؛هرکص

 .ندش دوغ هرصمو ؛شعا تحاس هب هرتلکن او هساارف

 یابلاو كناشاپ سابعو هدنخرات ۱۲۰۰ هرکص
 بصن هنفلفرصتم هلاحرت ندیلاع باب باح هدشلئاوا

 وم 7 لم «هلتسانم دم عطق نوتدسب ندرصم «قرهنلوا

 شلیا تعنع هنتیر

 ییا مور مومع هلیسهبنر تیریشم هد ۱۲۰۷ «بولاق

 هنکللاو هنسول هد۸ یر هلوا ات هک لست

 روم وا \ ۲ . یدبا

 نوز رط «نکیا تع نع *یھنم هنتر ومأم لو «بصن

 ندنوز رط هنس وا هنو ؛شفلوا لوح هنکللاو

 هنتلایا ندو «بقاعتم یتدوع هتداعسرد « افعتسالاب

 هداروا هدنساننا یسهراحم عرق «قرهلروس نيبعآ

 «بصن هنفلاضعا تاهظنت
 هنردا هدنلناوا ۳ «قراطروس باح هتداع-سردو

 تايظن ساح هن 92 هام هوکسو ؛ بصذ هنکللاو

 تراظن فراعم اقاتتمو شارو هداعا هنغاضعا

 سام هد ۱۲۷۲ و ؛ نهم و

 دب رک هدنرخاوا ۱۷۶ «بولب روم نیما هنس هل اح

 اماضنا هنتراظن فراعم هدنکنالسا روهظ یتاعوقو

 هنرزوا قیقفوم < هلغفل وا بصن هنکلہااو د رڪ

 فراعم هد ۱۲۷۰ «قرهنلوا فیطلت هلزادتما ناشن

 نداملاراشم تراظن هد۷۸ و ؛ شعا تدوع هنتراظن

 د۷۹ یبا ےل ع نیا فک الا لا فا

۱5۸ 



 ۰ م ۱ س

 هداننا وا بودیکه رصم نوجا هبناذ ماصم ضەب

 الاو سلجم  هلفلوا عقاو نوامه فی رشت یرصم

 رومآأم ههیلاع سلاح ارخّوم و ؛بصا هننلاضما
 ز زعلادبعو دلا دبع ناطلس هلهجو و «یدیشلروس

 و و هدبصانم موم لیخ ر هدیرارود یتارضح ناخ

 3 ا قاططن ناک هاشداب ےک ندقادنا
 نالروس داشک هد ۱۲۹۳ هدنرود یرلت رضح ینات

 هد۱۲۹۵ قرلروس بصن یخد هنا عا سلم

 «بولوا فقاو قحب ه هبقرث ةنسلا .ردشلیا لاحترا

 داناو رمش ان یدو نا ل اطم:یتافوا اک |
 یزاهشاوت اشنم شعب عوبطم «بولوا یسهمانتراهم

 لاسر رب هلبناونع « مکس ا زومر » قلعتم هفوصتو
 :ردندنرامشا ۀلج تیب کیارب وش .ردراو یبهنافراو

 ید ردهلال غاد ماچ هلکترمسح

 هعامشچ ردهلات زبسلعلیم *هرطق

 مِب ردمهاکذ حدم ٌهتشر یدوپو رات

 هیامشچ ردهلاکرب لغ ون وب ایماس

 (Peuples Sémitiques -- ما

 مقنم كلام ما 2 ۲ ۱ هیماس
 ه(مع) حون نبا ماس «بولوایر كرلهصز یراقدنا
 لصا كن هیماس ما .ردرلشفلوا همس هلعسا وب هلتیسن
 نداروا ,بولوا یر داو تارفو هلحد یئشذمو ادم

 راد ا هنا كرعلا ةر زج و هنلحاوس ماشلا رح

 «راننادلک «رلبروئ | : هعلشاب هیماس ما ردرلکعا

 ترابع ندرلبرع و رلبلهکیتف « ریناربع « رلینایرس
 یراق دنلوم مسقنم كرلب یعو رلیطم و هقلامم « بولوا
 ندننابمش هروکذ م ما یسهلج كن هفاتخم ةعدق ماوقا

 ندهسایرآ ما هجایس كندارفا هيماس ما ۰ رثب دنا

 .زود یراهرهجو مظتنم ك یرلانق ,بوبلوا یرلقرف
 -انم زا كم هل هننایرآ ما هال قجنآ . ردنوک

 شل را هدرانامز یکساكب ندنراربرب «بولوا یرلتدس

 هتدم لوا كا كن هیماس مما .رویلیشالک | یرلق دلوا

 كرلن و ء بولوا رلادلکو رلبروئ ۲ یرلنالوا لا
 یسارحم تارفو هلحد ینراعمو عیانصو تبلدم یخد

 یراق دنل و هد هبراجت تابسانم هلیق رط یزفر وکه رصب و
 رلن و هدلاح ره . ردنونظم یرللوا شل آ نددنه

 ندهننابرآ ما یهدایوروا لکدندهبماس ماراسزکلا

 درسی وایت ی مدین وال یو
 تیلدم ندرلنو «هلکغا قرت هدتیدم قیرط یخد

 مس ۳۱:۱
 ل هسایرآ 2 اورو نانو

 ۱ .«یدبا قوح ردق وا ت تماشمو تیماتم کارا

 دارت | «بولر هنلوا دع یر هبعش كناسل ر هک

 کا كا كن هیماس هنسلا .ردكرتشم هلس یرا هبفرص

 . راو رلت الوا بهاذ هنشدلوا یناسل یتادلک او ینارس

 ایشکا راناسل نالوا یراتماشم هنیررب «هدهسیا

 | بمشتم ندعدق ناسل رب شلدونوا بوقلاق ندهتروا

 ۱2تن دروکذم ةيماس هنسلا «ندنفیدلوا هدنم»> رلعرف

 اك قنات رب ر رکی دش مالوا لصاو هز ید

 . مدق ندنرارکید یرب چه هلع ءان و یرلقح هلوا

 .دوحوم مونلا قدهبماس هتناا ردزسهمش ینیدلوا

 , ندنررکبد «بولواییریعناسل زکلای ینالوا لمعتسهو

 سا . رد دال وا ماکت هدر ر 3 یر

 .اریعودلرلذل هکبنف ,كرلس E كرا روئ ۲

 دن رلت کلع «بوشلب یع هرزوا تشکا یدافحا هراس

 لا ندنرارک د .روسلوا لامعتسا ینرع ناسل نوکو

 . «بولوایرلن اسل یایرسو یناربع یرلن الوا مولعم هدایز

 هدتفل و هزاسو هسدقم بتک شعب هدناسل ییا و

 : مالسا روهظ هعنایرس صوصخاعو  ندنفیدلوا
  هروس یخد هدننامز هبسایع تفالخو ه دنسه رص

 مكا ها ا ناسل ,كن رلتاتسرخ :قارصو
 ارس لوا ندزاغلوا لق هی رع یخد هالو و

 : قایدا كناسا یاو « ندنخیدنلوا هجرت هب هعن

 وا هاقوو ظفح هلسم ام ی راتزل هل را هيف رص دعاوقو

 هجرت هسدقم عینک ضب 2 هد هما اداک . ردشفل

 ردظوفحم ردق هبهجرد ر ید و ,بوالو یر

 ۱بولوایرلناسل د كرل لهكينف هلرلب روئ آ ىرللوهج كا
 رطح هقبتع را شمب زکلاب هدناسل یکیا و
 ا كال رایروآ ىح « رویتلو

 r ردق هب هک هراتقو نیقب هل ینیدلوا
 یرلقدناللوق تنهیماس ما . ردشعا نت اربخا

 یسهلج « بولوا برق كب هنرلررب یغد طوطخ
 هروکه نبترت (دجما) یراهرص .ریلبزاب هلوص ندغاص
 :r ردہاشم هنر رب یخ د یراعسا «بولوا

 رر راف رح ہدن راطخ یلیعو ینایرس
 رای رصم یکسا رلبزاب هلا هلصفنم فورح یرارکید

 . تاراشاو صوصخ هنادهر ةفاط « رلیطبق ىمي

 .افتکا هلیطخ فلغوریه نالوا ترابع ندنازومرو
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 « یک ی رلکدتا رانا طخ ك رابل هكيتف ‹بونمە کک

 یخ د یطخ اس هلت دم رات ا یخد راینانود کا

 یطخ هبماس ةنسلا هلهحو و بول ندرابل هکینف

 | اطبق قجتاو ؛شفلوا میم یخد هراناسل اس
 هفمزاب هغاص ندل وص یهروکذم فورح راناتویوت

 هلهح و و برکت د را لامور ندرلمنات و .یدرلشمالشاب

 یرلکدتنا لاعتسا رس هن دم ما ابوروآ نوت مويلا

 گاو وا ندنفورح هکدنف ا یورح نتال

 نا هللا هبرع فورح یراهدناللّوق كنەيمالسا
 هبماس ةتسلا نىق رشسم نرخأتم ایوروآ ۰ ردعشتم

 نانرتسنرا رومشم «بولوا هدکعا لغو لبخ هلا

 نددلج كو یا هدنقح تابسانم یهدننی لن ا
 تاد ر ق + شمزاب بات ک ر ربتعم کر

 كرتشم كن ران اسل ینرعو یتا رس « یتادلک «یناربع

 . ردشمزاب ینفرص یهسیاقهو

 هدنسهطخ ایعلاف كنابرتسوا (521) ها
 یلامش كنغاط ( دیکسب ) هک« ردرب رب ۲ ل

 هرکص «هلامش هدب .هیغ لاعث ,هلاعن ندا

 «قرهقآ یرغوط هقرش لاعث هنن تیاهنو هقرش
 رباچ قوح رو ندناب رح كالهرتمولبک £ 9۰ ًابرقت

 .رولکود هنغامرپا هلوتسیو ندغاص .هرکصندق دل

 یسهضوح . ردطاص هنیافس ریس یلهرتمولیک ۰۰
 ۰ ردهدنتعسو هرتمولدک ۱ )#۶

 هدنسهطخ (ایریتسا) كنارتسوآ هنن هلمسا و سم ۱

 كنسارج « بولوا یاچ رب مبات هنیرہن (هواص) ید
 ۰ ردحرق هب هرتمولبک ۰ ۰ لوط

 > اس كناقت رفا (32ظ 0]۳۵0)

 اومدن دو ۱ ولو ي ناس

 A eo " قرهلوا هدنسش راق تن هطا كج وکر نالوا

 ۷۰۰۰ هد قرش لوط ۱۲۲ ۲ هلبا یبونج ضرع

 کە دس رغ یاقرفآ « تولوا هبصق ر یواح ینیلاها
 .سآ و یسهعلق کیا .رد رک كنتاکلقسم زیکترو
 كب هلن رهلکسا ورينا هدونرو ايهاب كنیونج یا

 ییهبصق و لود زیکرو . رد راو یتراجت كلشیا
 . ردشعا ذاخحا افنم

 اص هنس هدام « ولۇاي واس | ۰ ۰

 ] ۰ هنا وا تع> وا ل

 نا ۵
 راس هدابلاتا e ل

 ینیع بوئح كنم هر زح هند 2 8 2 او

 هرتمولنک ۱۱ .بولوا هطا كج وکر هدنرق ییحاس

 ۰۰ و یا هرتمولک ۷ «ییو

 لیوان یفلم كنابلاتا هلمسا و

 لامش هرتمولک ۲٩ كن هتنارتواو هدنتلابا هشنارتوا
 هبصق رب عماج یب یلاها ۸۰۰۰ یخد هدنسسدب رع

 ۱ .ردراو یسلاما ۳ ۰

 هدذغللا رق

 ( هر الاق نا ورتس ناس ) ىلا لال «بولوا ۱

 ۔راوح ینو دناندرف ین وغارآ یلارق وا . ریلند

 دژوانرا رومشم كر هديا داخ ا قآ هقود رب لر هلب را

 . یدیشمرو هک ردنکسا

 دار هکنرو (5 || مراتناس

 كينو و هدنتلابا هرود

Santarem) 

 ا ( جات ) قرهلوا هدنسدق رش لامش هرتمولدک

 «بولواهیصقر هدنرزوا كن هنر عقاو هدنف رط غاص

 (هبصقلا)و یرظن دم ردق هب هن وسول .یسااها >.“

 تقو یلیخر ۰ ردراو یر رب هلاق ندرلب رع هلبمسا

 وو یرقم كن رالارق مکترو

)Santander)یسا تنانایسا  

 میام و هه اف اد داتناس
 هدنزفروک ( هاقسی) قرهلوا هدن] هرتمولک ۰

 ۲۰۰۰۰ ,بولوا رهشر یزکص كتلارانالوا یمانمه

 هتلود < یتکم هرم « یسهعلق ۲ , ینایل «یسل اها

E EO Iنجف  
 تک دنبل و « دغاک < هقاش کش « نوتوت

 یندعم ریمد هدنراراوجو یتراح كاشیا < یرهق راف

 ۰ ردراو
 بی هلیزف روک هیاقسیب "للاعش ی لابا ردناتناس

 سوغرو ید ی هاتسس اف فرش هروتسآ

 یسهیحطسهحاسم « بولوا دودح هلرلتلابا ایسنلاپو
 .زدینک؟ 4٩ ۹۹3 ینیلااو همی بس °

 قلاب قوچ هدنلحاوس « بولوا تبنم زا یسیضارا

 . رونلوا دص

 -وهج (ایبمولوق) كنيونج یاقصآ مسا و
 یسهیمطس ةحاسم « بولوا تلایارب یغد هدنتر

Ye۳۲ ۱۷۸ یبیلاها و هرتمولیک عبم  

 (ہفن راماقوم) عماج یی یلاھا ۱۱ ۲ ۵ ۵ ی زکس راک

 ه ر ديسي



 نا س
 ت

 همم | وقول هد وین وطنا وتناس
 . سانیم ) كنم همقک كلام اش زار ( 10

 ۵۵ ۰ كن ( وریناب هد ور )و هدنت ر وهج ( سئارج

 ایدو هدنغاط (وسانییسا) قرهلوا هدنلاعش هرتمولک

 ییلاها 2۰۰۰ «بولوا هیصق ر هدنساضق هنیتنام

 . ردراو

(Santo Domingo} 

 ندنسهریبکریازج لیتنآ
 قرهلوا هدنلحاس قرش بونح كنسهرزح ( یتاه)

 (نازوا)و هدذق رش هرتمولک ۲ ۰ (سنر واترو)

 .اها ۷۰۰۰ بولوا هبصق ر لزوک هدندصنم یره

 « نکیا عبات هنتروهچ یاه امدقم . رد راو یسل

 تروهج ر همراآ یر ندنسب دالبم جرات ۱۸:۳

 | وفنمود و

 هدهتسهدام » یتاه » ] رد هدفغ وا مراد اف نوار

 ] ۰ هنل وا تعحاسح

 (هدالقک ) گان و ! (Santorin “ا
 (یسو),بولوا ی ی ۳ نیر روم

 هلبا یلاعش ضرع ۲۳ ۲ O بو
 ۷ کاو ۱ ۵ یو .ردعقاو هدمق رش لوط ۷

 0 «بولواهرتموارک

 هنتسواكیوص كنب نعا ناکربرب یکسا «بولوا هدنعمر

Aلالهرب .ردراو یسلاها  

 ندهرناکر *یخارا یار وط .ردنراص ندنفصت 0

 راخذ » موزوا و هیحاش . ردتدم « بولوا

 یزکص .رد( ارث ) یعدق مسا . ردنرابع ندقومایو
 سوغرومآ «او هلا هطآ و یسهیصق (هربت) نالوا

 . ردن زک ص كناضق رب کم ندنرهطا هقاناو

 كنس هعقک كلام ايل زار (52۳105) ۳

 :اش) و ددش رز وهج (ولژایوتاس ر سوت

 .هلوا هدنسیقرش بونج هرتهولیک ه۰ كن رهث (ولژاي
 هدست نرخ اش تعسر رج (ناسنوتتس ) قو

 لزوک , یسیلاها ۷۰۰۰ « بولوا هلکساو ه.صق و

 . ردراو یتاحارخا هو« و مر روهشمو ینامل

 هم و نأس

 كنور

 ۰۳ ۲ه ؛ بولوا هطا رب نددت اقسم

 ره. لوظ ۵ ۲ هل

۳۰۹ 

 | هدس یعیاه رفآ (520 10۳06)
 ۱ (زول ) هدنلخاد یرفرو هننک

 ۱ زکترو ولت و لاعش هرتمولنک ۲ ۰۰

 | یاعت ضیع
 ۱ قاغاطیسضارا .ردعقاو هدبق

 راک 4 ۲۱۸ زکلا یسااهاو ۱

 مت كن راییکرت را 3 ه هصقو رهش |

 نا س
 یعافترا هرتم ۲6۰۰ انسهطقن مفترس كا «بولوا
 ۱ + «بولوا ریغآ و قاعص هلتاف یماوه ۰ ردراو

 aon كن هطآ .ردرادلوصحم و تنم ك یار وط

 اھا ۲۰۰۰ تن هلکسا یانمه نالوا ی زکص و

 1 ۰ رد راو

Eیی) كن هع ا 9 ۱ . 

 ۴۹ ۲۲ و ەدننروهچ (هقتس

 و مقاو هدسرغ لوط ۱۰۷۳۱۳۲ هللا یلامش ضرع

 وک هدنراراوحو یسلاها ۰

 رک ص ك_تروهج نوت . ردراو یرلن دعم نوتلاو

 ° ردزکنا توسق ك یسهرظنم هدهسیا راع

 الاتور) هلا (هنآراب) هدنتروهج نیتنجرآ
  o A هلع-اوت د دام ا (ود

Eهبصق  u۰ ۳۶  

 ت « بولوا هبصق

 1 طاع هلبرلتلایا تر رزق ) را ا

 3 ê ص ۵۳ ٩۷۷ یسهرعس ةحاسم «بولوا

 0 اوا سا و

 )۰ هلروس تعحاص هن و

  eهنن راق ۱

 | زورق هتناس

 8 هنسهدام 6 هننراق »|

 . ۰. بروس تمج
(Santa-Cruz) 
 مات هانایسا

 ییرغ لحاس كناقرف آو

 3 5 راو یسل اها ۹ 6 بولوا هلکساو هبصق

 لزوک .بولوا یسهرادا رڪ كەر وكذە ۶

 ۱ ردراویتراحت بارش لیتیلکو یسهعلق یکیا .یسهرظنم

1 | (Santa Cruz) 

 یروهج (اولو ) هد ونج

 0 تای هقاسیکو ش ابونج «(باباشوق) ندنتهج یبرغ
 ی د الامشو افرشو )چک ندنتهح قرش بونح



 نا س 4

 ۱۶۳ ۱54 ؛بولوا هرتمولیکم بم ۳۷۳ ۷ یس

 . ردهبصق نالوا یمانمه یزکم . رد راو ییلاما
 كب یساوه . ردقوح یرابنا هلرلتامرواو یرلغاط 0

 ندرایشحو یر یسیلاها شک | .ردیلتوطرو قاع
 ندهاسو رکش ءرصم ر : ینالوصحم .ردتراص

 یند یناناوبح وا و یسهتسارک .یلاب .بولوا ترابع
 یسهبصق زورفهتناس نالوا یزکم — . ردقوچ

 هرتمولیک 4 ۰۰ ك (زاپال) و هدرزوا یربن (ییاوغ)
 .ردراو یسلاها ۱۰۰۰۰ «بولوا عقاو هرات

 1 مد
 ا راهطازو هات

NV, AT۷۰۳ 2 و یر  
 راهطا قاطرب هدنراهرآ قرش لوط ۱۷۰ هلا
 هلرکید مانو ) زورق هتناس : یراکویب كا «بولوا

 «یرش«یردا نود «وولاوسا وروقساو ( دنوکآ

 لوبنایسا هدنځګ رات ۵۰ رد رهطآ لور و هرتیم

 «نکیآشفلوا همس هلم ساو بو فشکن دنف رط (هنادنم)
 یرهطآ و (هرتراق) ندنرلن ادوبق زیلکنا هد ۷

 هلغمالوا یربخ ندنرلغ_شک كلبا .كرهدىا ترایز

 . ردشغعا همست هليم-ا (یراهطا هتولراش اوا

)Santa-Mar2( 1اڭىمولوق  
 دن كنتیروم ج ا ه رامهتاس

 ۔ رغ لوظ E هلبا اغ ضرع ۵

 .اها ٦۰۰۰ «بولوا هبصق ر یزکس یقاعس هد

 ۰ ردراو یتایآ تسبرسو یسهءلق جوا «یسل

 درکترو (529۱2-12 72

 ۳ 0 نانل و ۳ 5 رام هتناس

 كنسهریزج ( لکیم ناس ) ۰ بولوا یرب ندنرب
 هرتمولیک ۱۲ یکاو ۲۰ یو . ردمقاو هدنونج

 یزکص . ردراو یسااها ردق ۰۰۰۰ بولوا

 .ردهصق نالوا یعانمه"

 ادب نیرو | اف ید هام هتاس
 < كن (آ واق )و هدنتلایا (هروال یدارت ) كنابل

 ۱۸۰۰۰ بولوا هبصقرپ هدنسیقرش بونج هرتمولیک
 . ردراو یسلاما۲

 هعل اف و است اا سا (Santiago) وغ ءاساس

۲:۷ 

 ِ وقو هدنتلابا هنوروق كان هطخ

 نا س

 دل د ردام قرهلوا هدنیوتج هرتمولبک ۰ كن هسور

 هر را و e لامش هرتمولک ۸

 ۰ ء بولوا رهش ر هدنرزوا
 «یساسیلکر كوب یواح ینربق كقاژ تنس «ینونفلا

 راع ا و ت و یر هناخاب د یر هش راف هلتناد

 ۰ یدیا ی زکس تب هه اغ هلتقو .ردراو

 هدس ونح یا (520۱112 عمر ناسا

 ر یزکم كن روهج لش 7

 ۷۳۰۸ و نوح صرف ۳۷ ا تولوا لوک

 قرهلوا هدنرزوا یربن ( هشویام ) و هد لع لوط
 رهش رب مظتنمو لزوک . ردعقاو هدهلباپ رب كسکوب
 یلخاد «یتونفاا راد ,یسیلاها ۱۸۹ ۳۳۲ « بولوا

 هدنس هنروا «یسهقنأب ,یسهناعتک «یسیدادما د کم

ENSراد یسل اها  

 «یهاکج رفت حرفم «یماسبلکر  منصم «ینادیمر لزوک
 هفلزوفنارص و ینیچ «یلو ریمد .ییرروکر ب لوک

 لیشنوت .ردراو یرهناجارسو یتاعونصم قاعتم
 فیطل هل افو مالغاص یاوه دردم رکي كنتر ام

 رهش و ۰ ردعوقولا رشک یراهلزاز جا «بولوا
 ندنف رط( هدلاو هد ورد ) هدنسب دالىم جرات ۱

 منم كنهروک ذم ترویج س .ردعشلوا شات

 وغایتناس ,بولوا یرکیم هد كنبرب ندتالاب ین دنلوب
 ابونج « وزرایلاو ابی ءآوغاقنوقآ "الاع یلابا

 .ابج *لسلس ( دنآ) یخد ًاقرش «هلبرلتلایا سنجهوا
 «قرهلوا دودح هلتروهچ نیتنجرآ ینمی هلترص كنل
 یسیلاهاو هرتم ولیکم ب ص ۱۳ ۰۲۱۷ یس هبط هحاسم

 . ردیشک ۳۷۸ ۱

 لحاس كناق رف lh ات ۱
 € امت اس

 لیشی مقاو هدنسدش راق یس رغ و

 یکاو + یو «بولوا 9 | كنم رل هطآ نور

 یزکم .ردیشک ۵۰۰۰۰ یسلاهاو هرتمواک ۲

 . ردیسهبصق (هاریادالبو)
(S.-del- E ا وغاتناس 

 - وه٣ نتنحرا

 «بولوا هبصق ر ی زکر كتلابا نالوا یانم* هدنتر

 هدنسد ی لاوث هرتمواک ۰ تو سوت ون

 اها ٠۰ ۰۰۰و عقاو هدنرزوا یره (هلودوبر) و

 « هتلاس "الاعث قلایا وغایتناس س . ردعماح یی
 اقر ؛ هیودروق اوج , هقرامانافو ناموقوت اھ



 نا س

 (وفاش) یخد ندنتهح یلامش قرش «هلرلتلایا هف هتناس
 ٤ ٩ ٤ ٩ یسهعطس ةحاسم بولوا دودح هایسیضارا
 . رد شک ۲۰۹ ۰۰۰ یسلاها و هرتمولک عج

 یخد هیودور «یک ی یدتیا قش قنایا ودالاسور
 (سدنا رغ سامنلاس) هدنتهح بونج قرهق  ًبزاوم اکو

 هردقلف اطب یس ونح مقو زود

3 0 

  AINEهغوالد ۱
 ۰ تەجحاص هثس ه دام

)8. - de - Alanhi) 1 1 
 ا یل

 كن روهچ ایمولوق فالآ ا

 هبصق رب یزک كنتلایا (آوغارو ) مقاو هدخزرب
 ؛بولوا .ردراو یسلاها 9.۰۰

 ( 5 - de- al ات 1
  aو Es هب وو هد ملل

 یزکسم كنتلابا قرش هدنسهربزح (ه وق) ند 7

 ك هناواهو هدندصنم كوو نالوا یاس «بولوا رهش

 ۰۰۰ ۰و مقاو هدنسیقرش بونج هرتمولک ۲۰

 یساوه .هدهسیا لزوک كب یال . ردعءاح ییاها

 كهرب زج هلیتقو .ردتیف ییوص كج هلیجاو ريغآ كب
  TEsیدا ۰

| )5.۰ e BJ اوج ۳5 

  ۳.هریبکر ازج لیتنآ ۱ بی
 یزکص كدتلابا قرش لاعش هدنسهر زج یتاه ندنس

 هرتمولیک ۱۷۰ كټ (وننیمود ناس) ,بولوا هبصق رب
 .ردءماح ی یل اھا Vif و عقاو ج لاو

 . ردراو یناهل كحوک رب هدهفاسم باورم

(San Germano) ایلاتنا  

 هدنتلابا (هرونالیدارت) ك ۱ ونامر 1 ناس

 قرهلوا ه نسب رع لا هرتمولک ۲ كن (آ واق) و

 ۰ ۰ ۰ ۵  بولوا هبصق ر هدنکتا كنفاط (نیساق)

 . ردراو یرهارخ كنرلعدق رهش
 ۱ مس

 لند و ذج a هدنن ر وهج هنروئیلاق کار

 ناک ندلاعث هدنوق وقسيسنارف ناس ,قرهق ۲ هلاغش
 ود: هریک طرح رګ كرهشلرب هلب رهن (وتنمارقاس)

 « نووت شینایسا ۱

 ِ نا س ۲۱۸

 3 تر و نوا ]۷ ید دکور ون ۱: اروا
 13 ۰ رونل و

(San Juan) ۰روهه نیتنحرآ  

 لندن هیبرغ تالاا ير | اوج ناس
 اوج « هور اقرشو ند_نتهح قرش لامش «بولوا
 ا دنآ یخد اب رغ «هبرلتلابا هرودنمو زبول ناس
 اسم .زددودع هلدودح یلیش یني هلرص كنل ابح

 .یسلامهاو هرتمولیک برم ۸٩ ۰۹۵ یسەیڪطس هح
 ۳م هلسلس دنا یسلضارا «بولوا ین ۰ ۳

 ۱۳ :هنلوا تراتع ندنرلوف ضم و ندنریکنا
 .هدهسروقآ زی چاق 1 9 و ۰ ردعفتصو

 .لزوط » یی (هنیلاسهپمای) E ین دودح كتلابا

 لیتر مامر شود همووا نی« لوج
 اس ) یزکر . رولوا عطقنم یرلنایرج كرهدیا
 E هبصق ( .زن ورق الد ناوح ناس ) دوخا ( ناوح
 3 . ردراو یسلاها ۱۰۰۰۰ بولوا ۱

 0 ۳ | سوال سولد ناوح ناس

 رهايو اسان
 هدنرزوا یره (ایعوق) و هدنسیقرم د بونج هرتمولیک . )و ۰ ا 2

 ورتم هدنراوح «بولوا هر صق ر یز کھ فا س

 . ردراو یرلن دعم ا

1 

 وقر و رو هد ناوح ناسا

(S. J. -de-Porto-Rico)ندنرازج لت 1  e 

 امش لحاس كنه هطآ ( وشروترو ) عبا

 شن هرب زج همش ر طو ص هب هطآ هلخزرب ر نوزوا و ۱
 و

 كەر وك ذم هر زح « بولوا رهش ر هدنرزوا

 مالغاصو .عساو , ,یسلاها ۰ یک

 ۳و صتم ی رفح كنخزر هماناب «بولوا ها وا

 . 520) مک او دوخاب
 ۱ .همقک كلام ۲

 ۱ دائ ا ےسجو ینامل

J. -de-)8,  
(Nicaragua 

 ۷ اوخاراّمنهدناوجناس
 اوج ناسو هدنتیر وهج ا وغاراقس كنرطس و یاقشمآ

 ۳ هدنزفروک هتتسکم قرهلوا ه دنرصدم ی رب

 یرتلود هم او هرتنا ف ول هدنسهطقن
 222 راس شیلا هنطم یرآ یرآ

 اودم ید ناوح ا

 [. تعحاص هنس هدام « نیکتش »]



San Gior-) 

gio ` Mag- 

  (gioreكرش كیدنو هدنزیکد قاردا ٤ .ولنک

 وا بولوا هطا كح وک رب هدن ساق رش بوذح هرم -

 ۱ هروجام وجروج ناس

 ی

 (San José) هزو ناس دوخای| ۰

 ندنبهاج یطسو یاشمآ هزوج ناس
۳1 

 «بولوا رهش رب یزکم ك ر وهج ( هقرهسوف)

 لش نالوا دعم طو در رک
 هللا یاعت ص ی ۰ اه هدنس داو ر لزوک كل"

 یییلاها ۲۰۰۰ و عقاو هدب رع لوط

9 

NEGتەح ام هنس هدام کن اس ژروژ  

  ۳ ۱ 4هلروس ۰ [

) Sandûrocottüs ) 

 هج ناو LE ۱ سوت وقوردناس 1

 د باع ند وققا و یا
 شا طبض كهلا راشم ریکناهج و

 هدهآعم ر ی دقع و شعا طبض یدنه دال

 یس

 ناتو RO e , شمر دتیاط هس وةفاس یتلود ا

 .ردعس| نیرو ندنفرط یرات رو

 (ناس) هدناتسهآ San domi( ) ا

 معلم كنغامر | هلوتس و هلن رې ۱ ریمودناس

 . ردراو یس اها ا «بولوا هبصق را

)San wic)تشک ) فلت هرتلک : ا  

 e ا دناس

 كیوو هدنرزوا یر (رتوتشا )نم هداك مزتمولتک و

 هلکسا و هبصق ر هدنراقو هرتمولک ۳ ندنبصنم

 هنلاعا یاذس یو ریمد «یسیلاها ۰ بولوا

 كلشيا و یلاجوسنم كوب . یراهاکتسد صوصخ
 . یدیآ هدایز اهد مها هلمتفو .ردراو یراجت

 -- یر هطا یاواه هلر کی د نا مو ر

1es Sandwich ( ) طع ر 

 روک ذم رح . بولوا یسهرصز ریازج رب هدريبڪ
 هلغملوا یرلن الو هدنتهح ىلاعش قرش كا كشنراز ۱

 ا یا صآ هدایز نده لو اجو ايلارتسوا ۱

 ۔ ذم رازح . ردراو یرلتیب رق هنلحا وس هنروفیلاف

 .رونل و رلبهار قوچ رو رتسانمرب نیکنز كب ەدنرۆ

 هدنسبق رش بونح هرتمولک ۲۲۰ كن هوشراو و هدنس

 نا لو ۳۱-۰۹

 ۱5۱ هللا ۱۰۷ و یلام ضرع ۲۳۲ ها۱۷ هروک

 ندا ۱۱,۵ بولوا ی هدر ها یی لوط

 « بولوا یسهریزج (یاواه) یرلکوس كا . ردترابع
 .یوتآ «یوتوم «وهاووا : یراهعاشاب كنب را رکی د
 ۔هرڪطس هح اسم .ردب رل هطا یانارو وموا «یوتوروم

AAAI۱۹۵۹۹۰ یرلیلاهاو هرتمولړک عب ص  

 ندیلاپوروآ و «یلهنوناج «یلنیچ «لرب «بولوا یثک

 ست تا هحاوه و ملقا ردنرابع

 لتدش ردق وا یرهنوطرف و هروب جا « بولوا

 یرلضعب كرلن و ,بولوا یرلغاط كسکو . ردلکد
 «بولوا تنم ك یرلقار وط ۰ ردنرابع ندرلن کر

 رک  حاصا SNS EE OER یییوم

 هام هنب ربا

 لصاح هراسو توط «یراد ع «سلأت «یثماق

 . روناو یخد رلحاغآ رتاس و .رولوا

 4 ربلاپوروآ « هده سل درولو هدالاح یثحو ردق

 .یدیا راو یرلتامولعمم ضمب قاعتم هعیانص هدندورو

 فا دیک هد هسزا نشلروک مد ۱: ۰:۲ ر هطا وب

 ' قوق نادوبف روپشم هد ۱۷۷۸ .ندنفی دلوا شلدا

 هب رخ هرتک:ا تقو واو کک نک ندو

 .ردشغلوا هعس هلرمس | كحمودناس درول نانلو یرظان

 هب ره یدل اها

 -هراپ ندنفرط یسلاها راهطآ و قوق نادوبق یللاوز

 رارنویسیم قاط رب یرب ندنخرات ۰ .ردشف

 هنند نایتسرخ یندارفا رکا كنلاها . بورک

 هدکعا تاقرت ضم» تبلدم ابوروآ .رد لتعا لادا

 _ وا زی هلس را هعیطم ضعب هدرازح و < بولوا

 0 کک > رب یسهلج دلراهطا وب . ردغشف

 -ونوم) كس هر زح - ( وهاووا ) رادار «بودیا

 یر کج .ردا تماقا هدنسهبصق ( ولول

 مج هتموکح رب ین رل هطآ چودناس نوت ( ايءاھماق )

 یعکیا و ؛ شعشیلاج هلاخدا نتیندم ایوروآ , هما
 « هلا لوبق قند نابتسرخ هد ۱۸۲۰ ( اهماهماق )

 نایصع یس  هدهسیا شا عنم یعدق نا

 .ردشعا تافو هداروا «بوجاق هب هردن ول ندو دا

 یر زر ند موبلا

 الکو .رارونلوا هرادا هلا هطو رشم تموکح هدنل وصا

 ابوروآ ,بولوا یهذم ناتسورب

Ebندماوع هد ی ۲۱و نداینغاوو اسور ی  



 فراصمو تادراو . ردراو یسلایمفا ۷

 . ردهدنرهدار رالود ۷ ین هون
 قرهلواترابع ندسومو جتربو رکش هجاشاب یناجارخا
 قلا شب یتالاخدا و «چوا نوا کیا نوا یونس
 كشتالاخدا یتاحارخا ینعی هدنرهدار رالود نوبلم

 روناو ۲ ء یسهب راحت ناش .ردهدایز ندنلثم يا

 و یوامو یاواه .ردنرابع ند نکاب ۳۱ و
 .ردهدقفاوا اشنایطخ لو ریمد ررب هدنرهطآ وها وا
 .ردشغلوا دیدع یخد یرلطخ نوفلت و فارغلت یلیخر

 رک اسعرفن ۱۰۰ هلطباص ۲۰یرکسع هدرضح تقو

 . ًمج هکن دیللکوک كولب چاق رب و ندهیماظن
 نو لارق هدتجاح نیح « تولوا ترابع نایک

 برم . لس هدیا توعد هنتلآ حالس ییلاها
 ر

 روب یسهر
 (Lord — هد تن وف لوح ردول 2 هدنانس

 )3. Comte de Sandwich ] تخ

 نوط هد ۱۷۱۸ 7 بولوا ندننوسأیس اب هر

 هام كلامو ایلاتا

 هفارفح تافشک « بولوا یرظان رحم هلتاعفد و
 . ردشعا مازتلا یمردزکر ليكو رلتثیه ینف نوجا
 همست هلسا كنو یریازج نایبلا فذ آ قوق نادوپق
 ندنف رط 2 هکر ضد هدهرفت وق چاق 7 ۰ ردشعا

 | ومر ناس

eو وه و ه  

 ردا تافو هد ۱۷۹۲ و

)San Remo(هدیلاعتیابلاتسا  

 كن ( هلنوا ) و هدن زفر وکه وذج

 | هبصق ر یم مدشتشد ار بوذح هرتمولک ۲

 ۰ «بولوا
 یرلجاغآ امرخ هدو كحوک هلنالوصحم هراس و
 .ردراو ید

E IN E 
 - وج روداولاس هدطسو رژ و ل 2 د

 ۲۳۰ كنهلاغآ وغ «بولوا رهش ر یزک ص كاتبر

۳۳۰ 

۱ 

 ۲۰۰۰۰ بولوا رهشرب هاکتراجمو لزوک .ردعقاو
 قولونو "تب وبچ نل تیاکو یییاننصا یخ یل اھا
 . ردراو یتراجم

 لق( (San Salvador ار و هاست نایت

 وب هدلاعش لا كنىربازج

 ء دق كا كن هسایرآ هتسلا نالوا |

 ت ۳ قرهلوا r ست هرتمولک ۰ ۰۰۸ |

  ESلخاد یخد ات آو ءینالطآ طرح رع .

 نا س

 ټو ۶۷۰۲ برو هنر ندنس رمز ( کرا ) نات
 اه رد_ہقاو ه دس رع لوط ۷۸ هلبا لء ضرع

 ۱اکدتا لفشکل وا كا نداق مآ كبمولوق فوتسدرق

 8. .ردهطا ار

31 
 اش رفآ (5۸0-۹2۱۲۵0۲) ۱ ۰
 أ !ةلقتسمتلود (وغنوق) هد روداولاس ناس

 ات هنغامربا ون وق «بولوا رهش ر یرکس كفش

  ک(ودنآوا)و هدنبرق یسارحم كنیربن ( هدنولل )

 _ غقاو هدسیقرش لوط .ee " هلا ییونج ضرع

  صوصخم هلارق زکلای .ردعماح ییلاها ۲۵۰۰۰ و

 : امص لکشلا ر وذم یرلنکسم راس «بولوا ینارس ر

 .ردزکترو ۳ كنسلاها .ردنرارع ندن رآ هماق

  یعدق مسا هدكنبرهش (ایهاب) ی هدایلبزارب --
 2 [ تعجآس 4 س هدام 6 اھا «| رد (روداولاس ناس)

Sansanding YEGزاد  

 ویا 11 مارو | عتیدناسناس
 ۱ قرهلوا هدنسق رث لاع هرتمولنک ٥ كل (ونس )و

 1 « بولوا هب صق ر هدنراسب لحاس كنب رهن ( رعت )

 قوما ضع هلبزوت نوتلآ و ییلاها ۱۲ ۰۰۰ ًاسرقت
 .ردراو یتاحوسزم

e 
 هردسدقم ناسل n دنه بولوا ناسا

 ا كرلبنمهارپ اذه عمو هدکعهفلوس هدرب رب ج موللا

 اس و هموظنم كو ج چاق رب یراکدبا دع سدقم

Eندنفرط رلن و  

  قوج رب نت وس هدیاتسدنه و ه دتخل وا هظفاحم

 . ناسل و نالوا هک او وے یون هدرلناسل

 . -اوق مظتنمو لمكم «بولوا ىلكم كا كملاع ةنسلا
  كنک .ردراو ینهآ لزوکو یتارببعت عساو «یدع

  (Sanserit)و قتملههندستانت 

 شفلیوس ا 2

 هدنود 4به ذم بتک |

 نتا راشتنا لدهنلحاوس راك طیح ع .هسرولوا

 هدنز « بولوا ی

 والسا و نوتوت ؛نیتال ,مدق “یانو ءےدق *یسراپ

 یرلقدلوا شعا دلوت و بشت ندنو كنیرلناسل
  یزلاصا كدتاا که روکذم ةنسلا هکنوج ؛ روش ال

 او یعچوا كنناسل یزکسششابس ۰. نوینلو هدنو

3 
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 شفلو لنجم هدماکت ردق هب ی دالبم نره

 (یرفار) « بولیزو هدمب . ردنو نظم یتیدلوا
 ندب رکسناسیدعاوق هک« ردشع | روهظیلطلغ رب هلا

 , . ردشفلوآ تبغر کو ,هلفلوا یالوف اهد قوح

 لوه هحایوروآ هلس یعتا تفو قوح ر كناسل

 رزماکنا هدنرخاوا یدالیم قباس نرق « بولوا
 هندغ* ما نوت یر ندتفو وا و ؛شمراقبح هنادىم

 و .بوشآیعوا هلمقیقدنو ملت كوب قیقرتتسم یا

 فراعم زکص و هدنرلتخناب ابوزوآ هدنوک یکن وک

 یالعو , هدنقفلو»سیردت. هذرارهش ضیب .نالوا

 قاقتشا تروص كهننایرآ ةنسلا ن دنور هوبا
 .ر ده دکل دنا طابنتس:راتفیقح ق وج كم ,دنتخ یدل ا

 ۔اق كنایلاا ( 520-80۲۲0 ]) ۱
 كن (هجوف ) و هدنتلابا هنان تب

 « بولوا هیصق ر هدنسبیع لامش هرتمولک ۷

 E ییلاها ۷ )

N E(هرودتنوم) هدهسنارف  
 بولوا ىمفتص كلا كلابج ناند ] ی

 ۰ ردراو یعافترا هرم ۹

 | وروس ناس

San-Franciseo ) ( 

 اق كەم كلام

 عقاو هدنلحاس ریبک طع رو هدنت ر وهج هر وفيا

 ۳۷ ٤۸ ۳۰۳ قرهلوا هدنجا ثكوق ر لزوک ۱

 هدسین لوط ۱۲۲ :۸ ۲۷۰ هلا ییاعش ضیع

 بولوا هلکساو رهش ر كوس عقاو

 | وتسیسنارف ناس

 FRET «یرلاسیلک لوس « یراورتاس ددعتم «یسل
 صوصخ هنلاعا خو اه یاهو هاخ ربمد

 كو یراهتزعو هعبطم قوج رب یر هاب ی هیامرس
 كس لوا هنس یللا ندنو .ردراو ینراجم كاشپا

 ارل «نکیآ هدنلاح هبرق رب عماج یییلاها زویشب
 و نڪ كن رلت دعم وتلا هش

 دیدم كد هنا اتش ریدک طرح رح ندنلحاس این الطا

 یساوا یهمنم هاروا كنطخ لو ربم د كوس ناناوا

 هدکعون هکدنکو مشو هدنفو زا ك كرهش ۶

 ینوکوب وقسیسنارف ناس . ردشلوا بجوم ینتسلوا
 كنبراهلکسا یهدرببک طح رحم كناقش مآ هک

 ایلارتسوآ و نوباجو نی هليا اپوروآ «بولوا یسجنرب
 . ردیفقوم رب موم كب هد كم رط کم كش هر

۳-۰۳۱ 

 طبع رح هرکس و

 نا س

 وتسی-نارف وئاسدوخاب ۱ هم نرو زا
) 52۵-۲۲۵۵0560 ) 

 سنارح ساشم هک ردقامرا رب كوي هداش زار

 ندغاط ناالوا هی ( هرتسان اقهداربس ( هدنت ر وهج

 .ذم «كرهدا نایرح یرغوط هب قرش لامش «هلناعبن

 هدعبو ؛قش یتېروهج ايهاب هدعب و یتروهج روک

 لیکشت یوق رب «بونود «یلونسج برغ و هبرغ
 اهدو ندنتروهج قوبمانر یتتروهچ ايهاب «كرهدیا
 ندنتروهج سآ وغالآ نتروهج (هببجرس) هدیغاشآ

 ًاسرقت دن و تروهچ یيا و و ؛ردنا قيرفت

 هب یسالطآ طرح رګ هدسونح ۴ ۱.

 «بولوا هدنل وط هرتمولیک ۰ یمارجم .رولکود
 ۰ هدهسنات 0 قلقاروف

 كا بول آ رانا قوچ رب ندلوصو غاص . رکود

 .دد ( هدناغور ) و ( هدرووید ) یرظوب
 ۔ وهج ( هرتاق هتناس) كنالبزار هلمسا و

 یخد هطآ رب هدنزغآ كيوق رب مقاو هدناحاس كنتیر
 ر هلعسا ون هنن هدنسبیع لحاس كن هطا و , بولوا

 . ردراو هدیناعلو هبصق

 وص هرتم بمکم ۰

Fernando) ۱ایسا (80۰ - 

 هدنتلابا سید داق كئاس

 هدصق ر e (نوبل) 0 هد رف كسد داقو

 ,یتاماکعتسانیتم «یسیلاها ۱۸۰۰۰۰ اس رقت «بولوا
 یتکم هرح و یهنادصر « یو وص ر لزوک

 . ردراو

 | ودانرف ناب

 كلەرتەولىك ۱ ۵ نددردام هدانا س

 صوصخ هرالارف ۰ بولوا هبصق ر هلروسا و هدهفاسم

 دابا یس هه راف هعکأ ارتا هک «ردراو ینارس ر

 هظفاسح نوجا لارق کشوکر زکلاپ « قرهنلوا

= 

  ولنک ۱۲۰. كنوغاتاسو هدنن ر وهج یش س

 كنتلایا (آوغاسنوق) هلمسا و یخد هدنون-ج هرتم

 ءردنوکسمهلا اع ۰ ۰ «بولوا هبصق ر یکم

Si F.-de-) هق رامان اق 04 ودنات رف e 

Catamar- 

  (caیانمه .هدنتلابا هقراماتاق كنتروهچ نتنح رآ

 ۔هړا ناموقوت هلا هور و هدنرزوا كرېن ر نالوا
 هلمتس اهن كال وصخ قوا  بولوا هبصق ر هدنس

 ۹ ردر وهشم أ



 ن

San ۵ 1سا ( uuاlكنا | 
 تان هسنلاو ۲ هدنتلاا ها ی

 « بولوا هبضق ر هدنسډ رغ بونح هرتمولک ۵

 ۲۲ .یتاماکعسا ضمب بارخ .یسلاها ۰

 .راوج و یراهق ر اف مشی راو زب نتک «دغاک ,یسهعشچ

 يا کا .ردراو یرلفاحوا ص رص لزوک هدیرل

 . رد ( هویتاج )
San-Félipe-el-Real)) I7 E 

 لار هلق ناس

 ی زکس كدتلابا | وغاقنوق ا هدنل ام هرتمولرک ۱ 0٥

 هلجاغآ هرص ییاو ییلاها ۸۰۰۰ بولوا هبصق ز

 . ردراو یرلقاقوس شینک طاح

 | ووو ) یوا اب | gy (ه 0 ۳
 ۱ ك (ساقاراق) هدنت روهج

 | ضرع ٩ ۲۰ و هدنسیبرغ بونج هرتمولبک ۰
 دی ذل كم یسلاها ۰ ۰ ۰

 تاناوبحو یتالوصح هوهقو توبح «یرللاقترو

 | هیندن «بولوا یلتیمها اهد هلبتقو . ردراو یتراجت
 ه ردشع وط زود

 هدننامز هیمالسا تموکح (830016) |هکناس

 | هلبتسق « نوبل « هراوا تنادایسا

 هدنرلتموکح نایتسرخ ندبا لکشت هدنرافرط نوغارآ و

 هک را چاق رب هلوسا وب

 نام

 «بولوا هبصق رب هدیلاعش

 2 ورا

 یرللارق هراوان

 كنهکناس نب نیهسراغ یتوق هراوا یسج

  هننوقساف هدنسیدالیم خیرات ۸۷۲ « بولوا یلغوا

 | |سلدنا و لوا لازق هراوان هدو هرو یک

 ٩۱۹ «بودنا زهرا قوح ر هلسهبمالسا تلود

 :امز ثلاث نجرلادرع «هدهسیا شملکچ هرتساتهر هد

 | یتابقفوم یشراق هرانایتسرخ كنیاسم رکاسع ی
 هد ٩۲۱ ۰ هجر وکی نرلتیلاغ یکه د ( هرکنوج )و
 | تدوع قو ف, «قرمل ۲ هنشا یقموکح نانع هن

 | «هد ۹۲۹ و ؛ شمک لو e نالوا ! هدکا

 . ردشع | تافو «هدلاح یغیدلوا زواعم یتشا ۰

 | قللارقكدەنخ را ۹۹: ند ۰ یسیعکیا

 ؛ شقلوب هدهراح مطقتال هلرلبرع هدو «بودیا
  جاودزا هلا ( هقاروا ) یسهثراو كنت نوغارآ و

 ۱ و نر وظ (یسراق) یحچ وا ندحاودزا و «بودنا

NONE 

 ۱ یتوق ( هنايماش ) ( هشنالب ) یسهراو و یتهرشم |

 رو هرن ایماش یغالارف هراوا هلغمراو ۰ (توس) ۱

 دردتک هتسالماف

 نوبل ردق ه ٩۰۷ ند۰1۰۰ بولوا یئراوو |

 ۱ نا س
 :فولوا نونعم هلناونع « كو »

 ندنخ رات ۱۰۰۱ .ردشراو و یلغوا كنبسراغ یعجوا

 لغوا یعکی ؛بوروس م < كده نخ رات ۰

 ۱4۱( هبسناس) یبثاو تخت (نویل) یدناتیدرف
  یدنک هدكنغللارق نويل هلهحو وو ؛ شمر دنلوا

 ا یدبصعا هی شك نسولف
 ١ هل رغ ا هلتسقو ةراوا «هسروغار «نوغارآ یم کلا

 عزل وا میسقت هدرد

 یاو بس

 ه رد

 ینلخو ییغوا كنیسراغ یگدرد

4 < 

 یسجمدرد

 : شهروستموکح رذق هب ۱۰۷ ند ٤ ۰ ۰ ١ «بولوا

  «یدناشلاق یرداررب زکلاب بودیا تافو الوتقمو

 3 بودا طبض یتساکلا (زریمارهکناس) یلارقنوغارآ

 # ر ا ۱۰۹٤ ند ۱۰۷7 هلسا هکناس

aS 
 oe ( روک ذم ی

 " لارقنوغارآ هد۱۰ ۰۳ «بولوالغوا كزریمار ىج ر

 ۱ « بودا طض هد ینهراوا هد ۱۰۷۰ و ؛ شاوا

 اه ردشعا تافو هدنسهرصاح (هقسوه) هد ٤

 . هشنادناخ ( نابوو م ) یسیجندیو یجتلا
  یرب «بولوا یراربخا كن رللارق

 ۱۷۱۹۶ یرکدو هنخرا ۱۱۹ ۶ ند ۰

  كنسیعکیا - ودراشمر وستموکح كد هتس هنس ۷۳ 6

 هراوات توستم

 1 لارف نوبل

  یردارپ تن و_-ودروا ىع وا و درب ناشیش

 ۳ ارو نج ینکیو ؛ مر و ترک هوا

SEEىج درد س هنس ر . یدا شقارب مو رج  

  طاقسا ندنف رط ونودروا یگدرد یغوا کا وا

 كولم ەدە طرق ه د-ءل و هنلارق هراوات 0 هلذغلوا

 . ندنفرط كن ویو ؛شعا اعلا هثلاث نمحرلادبع نده ومآ

 ۰ رد وا داعقاو هداعا 2 هد ۰

 یرالارف هلتسق

L< & ىج دەدەلىتسق ندب رللارق هراوات یس 

 دکھا e توالت

 < بولوا بقلم هلسقل « لئوف» یس



 نا سا"

 كدناشدرف یک یرادمکح هاتف و هعلاغو نویل ۱

 یافو كننر دب هد ٨۰ ,هلفلوا یر ندنلغوا جوا

 - راردار اقام «بوشود هلتسق هنس هصح «هنیرزوا

 هد ۱۰۷۳ و ء شا طبص یخد یر هبصح 3

 . ردشعا تافو ال تب

 یجنزکس یرادمکح هلبتسقو نوبل ییعجوا ۱
 كنردب هد ۱۱۰۷ « بولوا ندنرالغوا كدنوفل ا

 رو , شهثود هنسهسح نو هلتسق زکااب هدننافو "
 یگدرد یغوا < هتک هک (نانک و دود تنه کش هنلش

 . رد ےماکج بوقار هتنرب ىغا و

 بولوا یارق نودل و هلمتشق

 یضنوا یرد قخ هد ۲

 « بوروس 1 دادهنس هنس ۱۲٩۵ و ؛نسا

 هژرلنانلو هدنساعذا تارو كرکو هلرلبرع رک |

 ه ردشزل و هد ه رام ادام

 ىي در3
 2 قهر ش وا

 لارق نوغارآ 1

 هد ۱۰۳ هک« رد (زرتمار هکناس) نایبلآفلاس
 ال هد ۱۰۷۰ بولوا فلخ هزرمار یجب یردب

 هنس ە رص EE كناروا ,هلک عا ل طرص یهراو,

 . ردشلتد هکناس یعشب كره

E aهدربک طبع رحم (  

 ر (بلس) ندنرازج (ایسلام) 2

 « بولوا هطا رب هدش رو لحاس قره لافس ك

 لوط ۱۲۳۰۰۰ هلا لات ص یک ٤

Yor 
۱ 
1 
1 

 ره نادى روا اع یلاباو یطخ |

RE 

 ارخا بارشو یردو یر هق راف نوناص هلتاحو سم

 2 ردراو نا

 | فول ناس
 « همای ۳ نا ناوح ناش اب «بولوا

 (500-[18) رو ناس دوخاب

 ندنتالابا كن روهج تب دح رآ

 هودروق هن یخد "هلاوش «ههودروقو هبماي هن فرش

 هدنتیاام مق . رد دودحمو طاح هلن رلتلابا ه وئرو

 كن رلغاط هودروق هداربس ناک ندنتلابا هودروق

 یرلتهح راس « بونازوا یراکتاو یرالوق ضعب

 - ابع :ندرلهووا و زود روتسم هلرلت وا نوزوا
 5 گنس هس رع و یر (وتاروف ور) رد |

 .رولیکود کوب یسهراجه ایم .بودا لیکشت شش ونتج

 .صوص1۱یعو یاناوبح . ردقوح یخد یرانامروا

 «هدهسا تدنم تب یناریوط هردقوح تب یر ریغیص

 ندسرآ سونو . ردعورزم یر زا ك وو سم

 لو رم د كوسا قح هلوا

 یزکم بودا ق

 ندا كن ( هتنوالد یول ناس ) نالوا

 نیتنجرآ E هتو الد یول ناس
 یزکرم كتابا (يوا ناس) نالا فنآ هدنیروهج
 طرح رو كرر بات هوتاروتو لر «بولوا هبصو ر

 تشدرد كد هلک اس ریک طرح رح تدا اطا

 یہ هوز رابلاو هلا اد

Sau-Luis-de-la-) 

 هردعقاو هدنرزوا كنطخ لو رمد هوس نالوادیدم ,ا

 | هو ۹ .بولوا یغاط راس ر . ردعقاو هدق رش

 ۰ زر تعافا باصم هضرا رکو یلتشهد۔

 ا کا
 كننور )و هدنلص ناسد

RE یا رفا (Sanguin) 

  Eل امش

 هدنو ۳ هل رز ملک زا «بولوا هرصق رب هدنسدب ی

 در۶ رسا لارا

 هدماراب هد راقول نا

 كو داقو هدنتلاا سر داق كنانابسا ( 2

 ك ( رییکلا یداو ) «قرهلوا هدنسیب یغ لاعث هرتم

 « بولوا هلکساو هبصق ر هدنرانک لوص كنبصنم

 كن (هیلبشا یتعی) هلئوس . ردراو یسیلاها ۰۰

de-Barrame- 

| San-Lucar-) 

E 

 . كيياو قوءاپ « یتراجب كلشیا « بولوا یبهلکسا

 هنوکن دنوک «بولوا ترابع نوک ۰ ۰ یدلاها

 ۰ رد هدقلافوح

Luis- E ۱ ۳ 0۳  

 رهشر ی ی نالوا ا هد

 لوط ۱ O 2 هل ا یی ام ضرع rrr «بولوا

 کلات یدااما و ما ا: راو میس یک
 .قرفتم هدنراراوح «هد هسرآ توابع قدك 5

 یسااها رار هلرلټو «بولوا قوخ یراهبرق ابو هلع
 هبصقر لز وکو مظتنء.رویلوا غلاب 4 یش ۰۲ )۳

 یس هنا لزوکو ید ادعا کوو لخاد «بولوا

 . ردراو

 یلرع لاء یتروهچ یزوتو هد يول نار

TL EE « یعو .ندنتهح 



 و | س

 « سابیلواماتو زورقارو ًاقرش «وفلادیهو ورا وخ

 هلبرل تروهج نویلهوئون یخد ندنتهج یلاعت قرش
 یس هبعطس هجا تم ۰2 هیلاس ین دلوا دودمو طاح

 ۵۱5 ۸۲ « بولوا هرتمولیک مبرم ۰

 ۔ونج مق «بولوا قلغاط یسیضارا . ردراو یسیلاها
 رونلوا مج هغامرا ر هلیعسا ( هدروور ) هدنسب

 . رد راو رهن چاق رب rk هن زفروک هتیسکمو

 مولا « بولوا روهش« كم هایتقو یرلن دعم شموک .
 ۰ ردهدکفلشیا ه ددتهح لاو

Leo)(نروا) تكنالاتا ۰  

 ولک ۸ كن ( وراز ) و هدنتل انا ول ن زاس

 هدنرزوا كغاط رب یاتنم# قرهلوا ہد رع هرم

 «بولوا هبصق سا کی

(San-Miguel )یاق مآ  € 

 وهج روداولاس كنطسو ۱ لکیم ل

 هدنقرش هرتمولک ۱ 44 كروداولاس ناسو هدنتر

 یسلاها ,GSE « بولوا هبصق ر یزکص تلاا

GCEردراو یدل اها . 

 . ردراو ی.اوه رغآ و

Miguel (۰  ) طع ر 
 نو بولوا عقاو هدیسالطآ ۱ لکم ناس

 کوی كا هلشربازج ( روسآ ) ناشلو میان هزکن
 ۱ لوط ۲۷٤۲١ هلایلاعش ضرع ۳۷:۸  .بولوا
 هرتمولک ۰ کاو ۰ یو . ردیقاو هد رع

 « بولوا
 -اکرب ٌهبرتا ینیضارا ۰ ردیسهبصق ( هداف لد هتنو )

 « بولوا ترابع نده

 . ردنرابع ند

 عبات هب ( هواس س ) هدست ( 8208 ) | 1

 «بولوایاجرب رولنکودهن ره ( هنوا )

 وط هب امت برع ه دعا و هلام ۾ هلن امن هدهروغانرح

 | (هعل ویموغ) هللا (هعناب) ندغاص «كرهدنانایرج ی رع

 یترلیاچ ( هیرای) هلبا ( هیلب )و (رهچناس ) ,ندلوصو
 .ردهدنل وط هرتمولک ۱ 30

 اس ریھاشم هنارف (۹2۸۲۵۲])

 اس رقت یسارحج .رداذخ)

 ۱ یراواس
 ه دنس هبصق (هرتیو) كس هطخ هعاتر هد ۱۷ ۵ ۰

 شو ح

  LSی زکصس ود راو یسلاما ۱

 | قح « هده سرا تدنم كى

 ۱ وار سو هوم ما رسا باا وج وصحم .رو ۳ ak ا یال لشبا

 | هنس شب . ردشعا تافو هد ۱۷۸۸و <

Tors 

1 

 شمروس نامرف |
 ۱ « بولوا لندننعف رشتو نا

 وا س
۷ 

 + كرەدىا رود یدیفس رحم رازحو تماقا هدرصم

  یخدیمبرک آر ق «ېکی نیدزاب همنتحایس لزوک ییا
 ریرم یییوبن ترفح یسو هجرت هبهجزسنارف
 كمالسا نيدو فرص كنيبرع ناسل . ردشعا
 it یخد باتکر راد هنتمدخ نالوا هقالخا

 .ردشعا

(Savanna ( | ۰رب هدهمقک كلام  

 یونج ها ایجروج هک ددرن]
 « لکشتلاب ی ثباح يا هدندودح هرن و دلاق

 ۳ وا ام یرضوط هبقرش بوتج
 ۲۵ كرهث كوص و . رورلادعب ندنجما یرارهش

 ینیدلوا ,شلریآ هلوق جاق رب .هدنسیغاشآ هرتمولک
 ۶۰۰ یبارج . رولیکود هبیسالطآ طیحم رحم «هدلاح
 . ردهدنل وط هرتمواک

۳ 
 ك(لیومم) و هدنتروهج ایحروح هاو

 یانمه «قرهلوا هدنسدقرش بونج هرتمولک ۰

 ا وتم لحاس داربت نالوا
 «یناماکعسا یا ۵ كلشيا كب 2 ,یسیلاها
  لزوک . یسهناعتک نا 6 لو رمد چاق رب

 ۰ ردراو شرا الشیا كيو ینهینا

 كج وك كنزاف ناخ ناثع ناطلس
 درک 0 ۳8 یردار | یاس

 رام نالو عوقو هد اموط هللروکت راصح هجهرق

 . ردشلوا ده هد هب

 )كب یجواس

 ۔اربعا هبنطنطسفو هنرزوا یلافغا كنأهاوخدب ضمب

 ۳ "اکرتشم هللاسوقسنوردن | یلغوا كغولوثلاپناب یروط
 _ راکدنوادخ .یدرلشغ | نابصع یئراق هتیراردب یسیکیا

 «كر هدناقوس کم تاذلاب «هڪلآ یربخو یزاغ

 ۔اع تدمر یهدازمش ندا نصحم و زار ه هقوتع د ۱

 اک لی هیلزوک بوی ا هرکص نده رص

 . یدبا

 هدنتلابا نرول ساسلآ تنهیسورپ هب رواس
 -هلوا هدنسس رغ لامم هرتمولک ۸ كغروسارتساو

  (Savannah)كەت كلام `

 ۰ كجوكتك لوا ناخدا رم ناطاس
 . هدنخرات ۷۸۷ «بولوایلغوا

 . لوغشم هلناحوتف هدنلبا مور هیلاراشم هاشداب

  «هدلاح ینیدلوا رومآم هنسهظفاحم كنهسورب ییدنکو |

 _ (Sayerne,Zabern) نراز هال و

۳۹ 

7 



۳۹ 

 وا س

 لک هساسلا ندنرولو هدنرزوا یرب (نروز) قر

 «یسیلاھا ٩۰٥۰۰ بولوا هبصق ر هدنرق زاغو

 « باروح « هحوحو ارس ر لزوک , شکم ییخاد

 ۰ ردراو یرلهش راف كيلو

 | ناکواس
 1۱۷ ینوو یفیدلوا یمماجر لز وکو ییشراج لوس

 یو توقاب یکی دروک مدلاح 5 روم“ هد ذرات

 * زویدیا نام مدن
 .ا كتولاط ( 521 ) لواش دوخاب ) ۶

 تولاط « | ۰ ردبس اربو *لبصا ۱ لّواس

 ] ۰ هلروس تعحاص ەت ەد

 قرش بونج كنهسنارف (5۸۲01) 1 1 7
 "الاهث 6 بولوا هطخ رب ه د_ددهح وواس

 ارت هللوک (نال) و هلمس هبحان (ونج) كن ه رحم وسا

 (هتن وما )كنایلاتیاو هلیسهیحان (هلاو) كن هر وسا هنب

 نج هلبا سارا زه هدمزراوخ

 مو ره كح کرم هان وا

2 

۰ 

 | یرغ بوتج <( پلآ یراقوب) ابونج « هلیسهطخ

 .رددو دع هلبرلتلایا (نا) یخد اب رغ «(هرزبا) ندنتهج
 هلا ۳۲۱۰ و یلاعش ضع لا £ 8

EAندلامش «بولوا دم هدنرهرا قرش لوط  

 یسلاهاو هرتمولک ۱۱۹ کاو ۰ یو هوسشح

 . رد شڪ ۰ ۰

 با «بولوا قاغاط كب یسیضارا . ودا( ىر دا

 یرهورذ تسکو كم یکروباط « هوب تنوم «درانرب
 ار اشاعو روصت نايا بش ۰ ردهدنجما كن هطخ وب

 كا  بولوا یخد یلوک جاقر ۰ ردقوچ یقاوم

 هد كنح وا هک« رد( لیک )و هژرو ؛(ینآ) یرلکوب

 یوتن ۰ ردراو یرلتاآ رولکود هنعامرا ( هنور)

 كلام «هدهسيا لخادهنس هض وح یغنامربا ه ور

 كنتمج یلاعش برغ <« هنلوک ( نال ) ینهیراج هایم
 . قرش بونج « هنغامریا ( هنور ) ندیغوط یرابنا
 (هرزا) نالوا مبات هب هنو هس یخد یرلوص كنتهج

 قسیکیا كوص داراهضوح كچوکوب .رولیکود هنب رهن

۱ 

YoYo 

| 

 وا س

 ی رص ص «یروکن دمم هلن ران دعم رقاب «یالق «ریمد

 قوح هد یتاناوبح ۰ ردقوح هدیرشأاشس

 یلبخو «ررریدشیتس یخد یکجوب كيياو یرآ یسیلاها
 هرزواتموم اذه عم

 ییذیر,ولات هتعارز «بولوا
 .دخ یغنوح .بولوا رقف ك یسل اها ندنشدلوا

 هرزوا قلناللوف هورلتمدخ واو للاخ و كم

 یرلتبمو طانترا هنرلنطو قجما و ؛ رک

 ۰: هس:الب وط هعق آ رادقم ر « نت وا هدایز

 هکلیاس و مانو تماقتسا . راردبا تدوع هنم راتکلع

 هجایلاتا یلها ناد (رایآ وواس) . زاردروهشم

 « بولوا ق

 ۸ قو نا رام
 قااقو قلغاط یسضارا

 ہک هرخا اراد

 «بولوام اکتم هلن سل رب طاع هلو هح زدنارف هلا

 هردراو یاو هوش ر صوص هشرلب دنک |

 هنطص كن اا راش هرکص ندرلبلامور یهطخ | وواس""

 « هر کے دق دزل و داع هنغالار هرن وغرو ه كع) « بوخ

 وا دالا قاتن وق 3و قالا هنغل روطاریعا هدنامرح

 تر و و : نارو هرم وه « یللا ضاس ظ قرهنل

 :لیوحم هما هقود یناونع قاتنوف هلنامز روص یلسن

 هندراس ‹«كرەدىا قاع ٤ ىد یس هر زح هندراس

 اغ هدیداحا الات. یدراشل اب, قتاونع لارق

 ۱ NSS -:یلارق هنن
 دا ول «هلغاوا یارق نایاب نوتبیلارق هبند | رم وو دا

 ك رلتن وق( وواس) راج نادناط از و وی

 sl J 1 ا 2آ ۰ 1 من |
NEیوم ,قتالب ی او كنلابح  EEE ERکا رلن ایلاتنا « یس هص وح اوو یک | .ردندم هلالاس  

 هب هسنا رو هد- هرات ۱۸ « رار هلمق وةح یاعدا

 > هسنارف هلاهعرق لاها موج «قر4اوا كرت

 مسقنم هتلابا يا ] وواشن مویلا . ردشعا جج ر

 یراقو ) یهدیونجو (اوواس) یکه دلامش < تازا
 : یزکص كنور رووا ق رفت هلبع”ا (اوواس

CES 

O N TOمر ۹۷  

 | ندنسهلساساآ هلیعسا (هژو) هرزوا قمرا دنر رب
 ۱ ندبق رش لامم هدنس هتر وا كتکاع «بول» ربآ لوقرب

 | قوج یس4سنادعم هایم ۰ رولوا 0 هب رع بوئح

 | دوشروف .ردراوص ک9 ىروهثم كا بۇلۇ |

 هاضف ٤ . ردیشک ۲۲۱۷ ٤۲۸ یسلاهاو هرتمولیک
 یهدلب راد ۳۱٤ و هیحا ۲۸ ««بولوا مسقنم

 «بولوا ( یربماش ) یزکر کم كن یکی ا . ردب واح
 یسلاهاو هرتمولک عب م }0۹۷ س و

 بولوامقنم هاضق ٤ هدو . ردیشک ۲۷۵ ۸

 . ردعماح ین هدب راد ۳۲۷ و هیحا ۹

 "هدام ۳ 56۲01 ( یراقو ۳۳ ۱

 رو سا تء> مم هب هیذن [ 1 4 ۱ رراس



 و آ س

 (Maison de Savoie) ۱ یا دنا ۳۳

 ۰ هل روس تعحاص هتشهدام

 هدنتلاباهونح كناملاسا (82۲0۵6)

 قرهلوا 0 ا ۳ هن و واس

 هرتمولک ۸ كن هونح و هدنیصنم كاج (هنواغا)

 «بولوا هلکساو رهشرب یزکیم اضق ہدنسی رغ بونج
 وم یعیبط ځرات «يتكم هیرحم «یسیلاها ۰

 «هلج رهک ,هطساو یسهناسرت « یس هعاق یناوت یسهز

 یرلهق راف هزاسو نواص « قبج نمک كر

 رب یکسا ك . ردراو

 | هواس
 ۰ «بولوا هیصق رز هدنرزوا كاحنالوا

 كنا رهطو هدنتلابا ی ہک قاع تارا

 دا رغ رکھا ۲ ۵

 كنو یوه توقاب .بولوارهشرب كور هلبتقو .ردراو
 كنس هناختک نایغلوب لثم هدا د و ندنت روم

 | ًالک ن دنفرط رللوفم هرکص ندکدتا ثحم قو

 | هد نفی دلوا یعومس كنغيدنلوا قارحا یسهنافتکو بی رخت
 هروک ه نتاور ك

 (هوا )نالوادوج وم م ویلا «بولوا هدنسیق رش لام كنود

 ملاراشم فا وم 4 ۰ رولدا هوالع

 لکد ككا هعزانم تقو ره هدنرلنیب «ندنغيدلوا

 (یواس) 6 بولوا ندنزک اس هبمالسا مولع ۰ شعا

 طقسم كنابداو اه قوح رب بقلم هلیبقل (یجواس) و

 ندنجا «بولوا قاعص یساوه دمت ار

 ۱ هزاسو هوم گر هل دیا قس یرلهحناب هلاچ ن 3

 نواب ول تم . ردر وهشم یرا .

 كنس هبصق ا ناببلا ا وک 3

 داربکتشدو هدنقرش هرتمولک ۸ و

 یغد هلیمسا (ناطلس ضوح) « بولوا لوکرب هدتب ر
 دوجومندیکسا لوکو «قرهلوا ندا رغ .ردفورعم
 ( ملص ) تاناکرخف ترضح « هروکه تاور « بولوا

 هرکصو ؛شموروف نوک یرلهفرش تدالو دل ضدنف)

 ٤ هو هیبرغبونج ندیقرشلاعث .ردشلوط هتب
 یاحهرق روکذم . ردهرتمولک ۱ ۰ تامنو ٦ یکاو

 نرد كا قمت . رولکود هنسبقرث لحاس كلوك

 ربنا و ینام كب ینو ص . رد هرتم ۱۰ هدناح

 « یغللارف ا

۳:۳۹ 
1 

 ۱ یسلاها ۰

| 

 ییفاشو یس یسلاها هواسو ندهمماما عیش یسل اها م « بولوا ۱

 ۱ هک « ردراو (یتانک )رب نیم یس هودا كا صا |

 ه ۱ س

 ا ات رم درام یهدتفارطا ا ردقوح یروط ,

 . روالوا ظفح هود ۰ ِ نالوا

 ۰ یرہ

 | . لزوم لرب | هواس

(Savillian, Savgliano ( | 0 

 هدنتلابا (هجولاس) كنابلاتا | وابا واس
 3 قرهلوا هدنسبب رع لامس هرتمولیک ۲ ۵ كن (ینوف) و

e41 هبصقر مکعسم هدنیونج هرتموایک ۲  

 ۰ ء بولوا  ریمد « یتکم یلخاد « ییلام ۰

 یادم لزوک طاع هلرارک ,یرفظ و یو
 . ردراو یرلهاکتسد 23 مشیرا .هخوحو

(Savignano)(یلزوف)كايلاتا  
 - ولیک ۱۵ كن (هنزح) و تم اش واس

 « بولوا هبصق كحوک رب هد ساب ودح قرش هرتم

 هرددوحومیمهارخ دنن ر كوس شلبا نوجمایض تارا

 ۰. - راو یسایمداق | هلرمسا (هنوتسور) و یسلاها ۶۰

 ۱۳۳ و دریا ند
aندنسابطا یتابرس ندا روهظ هدنن ما  

 . یدیا ندنسابطا صاوخ كوللاب

 هل رابتعا

 . ردشفل وا تقلت هلبقل و « ندنفب دم

 تهج كن اتس دنه (52۱15۲2) ۲

 ب4 كنتلابا (دنقلبح ر)یهد هبلاعش ناوسیهاس

 | برع هرتمولیک ۲۰ تنوادب و هدنغاجس ( نوادب )
 یک  (هواهم) عباتهنغامریا كنك ی رهلوا هدنسیل امش
 . قلوا لسم ی ۷۷۱۵۰ «بولوا هبصق ر هدنرزوا

  «یسهارخ هعلق کسارب یسیلاها ۱ 1۰۰ «هرزوا

 1 جافا عون ر نشبس هدنراوحو یرازاب چوا هد هتفه

 .ردراو یتاجارخا یبوص كج نالراتیچ ندنکهچ

 "باعب هدناتسدنه ( 5۵۱۲۷۵۲ )

 هدنتلای((یدنب لاوار) كنس هطخ
 ۱ لاوبهاس

 :بوئح هرتمولک ۱ دروبهاشو هدنغاعس رویهاش

  .امز هبسارع تفالخ (-- فسو )

 هل رابتعا یی ضا ص | ا مقو هاب ۲ ۰

 . - هب ووا ,هلتفل وب ناطرس ا , ردیقنم هیات ٦

2 

 س

 ۹ ۔اص هنسهدام « هواص» |

4 

1 

4 
7 

ِِ 

5 



 ی: س

 یرهن ( بالچ ) عات (  بانیچ ) قرهلوا هدنسیبغ
 قلوا م ی ۸ ۰ « بولوا هبصق ر هدنرانک

 « ییارسناوراک « یتکم « یسل اها ۸۸۸۰ یرزوا

 «تایومح و یس هفلتخم داوم لومعم ندنشید لفو هه

 . ردراو یتراحم قومایو غاب

 سور هللا نیح هداسا ۲ ِ

 لاع باس ا ۱ نایاس
 ایا ( قچوقرب )و ( كيسينم ) تن هبربیس « بولوا
 ند ۸۷٩ هدنوئج كنتلایا لاق ابسنارت ًامسق هلبرات)

 هلسلس و .رولوا دت ردق «قرش لوط ٤ ٠۰

 *لساس ( غاط نوتل۲) هلیسهطساو یغاط ( ولباس )
 هدایز او کا هدنرارب ASE .ردطو م ا

 یرغوط هبیلامش قرشو هقرش «كرهدبا لیکشت ترص
 ENO U EIS برص رلغاط و .رنازوآ

 چاقر زکلاب كد هر و دیک ند لوا روتسم هلراق

 ۲۰۰۰و ۱۸۰۰ یخد رلنو هدهسیا راو یزافو

 -وق رلیجوا لری زکلای .بولوا هدنرلعافترا هرتم
 قرهلوا كريس كب هدرلغاط وب .رارویلب هک هلقليال
 .رونلو یجاغآ نکروک عون رب كچوک هلتباغ

 ۶ كناذ جاق رب ریز هجورب نده

 (نتشلا مرقالا نا اس ) دیش ۱ بت
 كرهلک هیون ترضح دزن رار هلیسهدلاو هک

 دهم . یدیشارویپ حسم یمپ ندیهانتلاسر اچ
 1 نامعت هلا هن.لخ همان هدقوراف ترضح تفالخ

 بصن هنکالماع یادم « قرەلرو مازعا هنرقم

 هدعا . یدا شفل و رضاح هدنعف دنواحو شف

 ؛ ردشعا تافو هداروا .یقرهلروس نيبعت هناهنصا

 ثرالا نب اس ) - .ردنشلاف هداروا قالخاو
 هدرافک ف هدنسهعقو ردن هک ( یمهسلا یشرقلا

 هب دف ندنفرط بلطم یغوا «بوشود ربسا هلو

 یی دلوا كلام «بولکهماللسا هدعد .یدشلراتروق هلا

 ندشیرف باسنا  یدسعا قدصت سهاک 8
 هردشعا تافو هدنخح رات .oV یدا راو یتامولعم

 هعادو ینا نا هلن وا ( هعادو وا ) یسهبنک كن رد

 میر کا ن بئاس ( س .ردفورعم یخد هلکع د

 اص ءامدق ندیا ترڪ هشبح هک ( یمسلا یشرقلا

 ۰ دوش هدنسانع فا اط هدتاور I بولوا نده

 یا س ۲۳۰۵۷

 ك ( هضر ) رع ترضح هدشاور رب نکن دوا ٤ شوا
 لعف هدندرا « بولوا تایح رب كدهنتفالخ نامز
 یا ن باس) س . ردشمرا هداهش هدنس هعقو

 دودعم ندهندم لها هک ( یدسالا ىشرقلا شیبح

 هدنقح كوب (هضر) باطلا ن رم ترضح بولوا

 هلا لوسر دعب 5 هف لعاال لجر كاذ »
 ن بئا )س .ردشمروس « هبیما ردقا اناو الا (معاص)

 «بولوا یم كييسلا نب دیعس هک (یموزخلایثرقلا نزح

 لسم وا ) بس و ا هب یوس ترضح دهع

 فرش ت.دح ر اوت س دنک 4 |( تابخ ی ئاس

 تافو هدنشا ٩۲ هدنخرا ۷۷ « بولوا یوم
 هک ( نما دالخ نب اس هلمسا وا ) س .ردشعا
 باس هلیسا وا -- . ردیسد وار كف رش ثب دح ر

 تداحا شعب هک (یجرزلا یراصن الا دالخ ن

 ندنفرط هواعم هدعب « بولوا ییوار كن هشرش

 تافو هدنخ رات و «شفلوا بصذ هنکللاو نگ

 یثرقلا باس یا ن باس ) .ردشع |

 دلرهلک همالسا هلیتقو یراضمب هک ( یوزخلا
 KORE تست وا ت .رعه ه دی وس ت رضح تعه
 لوتقم قرهلوا كرشم هدنسهعقو ردب هدیرلضب و

 ینیدلوا ندولق فوم .هدهسرلشعا ناب یفیدلوا

 ینیدنلو تایحرب كدهنتموکح نامز كن هواصم و
 ن ) دم دوو و تازق اهد هتک یاور

 ن باس س .رددودعم ندهندم لها هک( دوش

 (فانم دبع نب بلطملا نإ مشاه نب دز دبع نب دیبع
 «بولوا یدج كنيفاش ماماو یردب كمفاش هک

 هدنسانغ ردب .یدنا یعشاه یخد ندنف رط یسهدلاو

 ی دلوا یرادلع كمشاه ین .بولوا ندنف رط راک

 ندقدلتروق هللا هدق . كرهشود رسا . هدلاح

 (ملص) تاک رفف ترضح .یدنشلک همالسا هرکص
 ناقع ن بئاس) س .یدبا راو یتہاشم هزمدنفا

 هلیمت و ردب «بولوا ندا ءامدق هک (نوعظم نب

 و رضاح هدناوزع هفاکو .شعا تره هشدح راارب
 یغیدل وا زواعم یشاب زوتوا هدنس هعقو هماع «بونل

 (یرزالا ری نن ثاس) - .ردشلوا دیهش «هدلاح

 نب بئاس ) -- .ردیسیوار كفرش ثیدح رب هک
 هءرشع هك (یدسالا ىثرقلا دلبوخ ن ماوسلا

 «بولوا یردارب ك (هضر) ماوعلا نب ریبز ندءهرشبم



 یا س

 بلطلا دبع تن هیفص یون ترضح ةع یسهدلاو

 هدنسهعقو هماع بونل و رضاح هدناونغ رپ کا .یدبا

 باس) سس . (یرانغلا تاس) س .ردشلوا دیهش

 نرو وط تیوب ترضح دهع هک( هابل یبا نب

 ن نام هک (یڪجل ا یثرقلا نومظم ناب ءاس) بس

 ترعه هشبح لوا ۲ « بولوا یردار كنوعظم

 .ردشفل و هدنسازع ردب راز هلردار .ردندژلندیا
 ثیدحرب هدنقح دعاق ةالصهک ( هلیع ن اس ) بس

 كاس ېا نب باس « بولوا ییوار كفبرش
 ماشه 5 تاس ) بس . ردنونطم یفب دل وا یه

 یغیدلوا ند ها یردب هک ( یصاسملا یثرقلا

 . ردیورص یغیدلوا لئان هتبع یخد كنسیدنک .یک

 ندنفرط دلخم ن لسم کک رضاح هدرصم ج ف

 ن باس دز وا ) س . یدعفلوا ما دعسا ی

 3 و اچ تیک : ےک كره هک ( دز

 « شف و هدیوس ترضح تیعم راز هلردب هدعادو

 ه هنندم قوس ندتفرط ( هضر ) رع ترضح هدعبو

 ترکان دنا ۸۰ ۰ یدنا

 هل رش ث داحا ضد نیت هک ۰ ردشعا تافو

 نشلاو وس نیست روم

 ن فاس) نالوا یسلدازا كناطع س . ردلوقنم

 ۰( دز
E 19هنتسهدام « یا ساسلا وا »  

 ۳ هل روس تعحا ۳۹

 ( ملص ) ايالا رتو ندتا اح ا

 6 بولوا ندن رلبل دازا دل ص دفا

 ت ردشع | تاور نهرلا دمع ی قراط ندید هتک

 .ردنلسوط «بولوا ندتتا رعش نارا راس

 هناهنصاهدننامز كن وفص لعام سا | هاش

 2 و تب یار وش . یدشعا نام لق

 تفك چو دسر لها وا رش رک

 تشکد چ و دینش تیاکشو دیشک نانع

 مفکح لد

 تفت 4 اکا یها و معصب ورک

 دودز یتپدح بیبط رب

 هدنسال اوت قرش هرتمولک ۱ Vl ك وصقآ و هدنغ ریس

 نود هنس رم رایهاش میت هنغامراا (عرات) قرهلوا
 ۶ ۰ ۰ ۰ بولوا هبصقرب هدنرزوآ ك وص هر

 . ردراو یتراجم ثاشیاو

 ۱ یسل اھ ۱

۳5:۳۸ 

 قرش بوح ه دعا و هل ین رع تبوئنح فلتاعس هدرارب 1

 مدیا دخا ین رلوص ثداح چاق رو «نابرح ییغوط ۱

 ع و ۱

 | كيج ( 521۲۵۳ ) ماربس دوخاب

 ۱ (وصق|) هدنسهطخ قرش ناتشک ۰

  هنوق(یرناق) «بولب را تک هدیغاشآ اهد زار ۱

 ۰ رووا ۱

 5 ی ۱ ی

 تج ERE ا

 بونج كنسهطخ هرافنوج | 9
 . كللەرتمولېك ۰ هدندودح سورو هدنتهح رع

 ۰۰ ًاسرقت یسهزاد طع «بولوا لوکرب هدهف اسم

 رد هرتمولک ۰ ی-هب هروطس اسمو هرتمولیک

 روا ۰ ردکسکوت هرم ۰ ندرحیاذح ی ءطس

 اوا اغ هلرلغاط راوغسم هلراف یرهورذو هلراتام

 . ر دفیطل كب یسهرظنم ,ندنفب دلوانرد هدهلیسهداز

 ید( دونرس) هلیس انعم « لوک ن برس » کوب رللوغم
 ۰ رار د

 E كنينبح دنه (5۸1800) و 1۳

 e ندو اعا بات 9

 روش یزک رس كرر ګز ټسم 4هساارف رک هرات وا

 ۲ دمو هدننیع لحاس كنب رہن : (نونیاس) «بولوا

 قالوا دیراقوب < مواک و ITE ٥ او

 ۱۰ ۲۱ 2۳ و لات ضرع ۰

 ,e هاکتراحو زا ردعقاو هدسقرش لوط

  عساو؛یرلمتخر لزوک.یسیلاها ۳۲ ۲۰۰ «بولوا
  «یساسیلکر ب كوي « یرلقاقوس رادهیاس هلراعتاو
  «یسهناخ هتسخ ییا « یس ناخب ددعتم « ی رش ماج ییا

 .هزوم «یسهجاب تانان «یرلهلشق ددعتم «یسهناسرت
2 

 “ی”

 ام وکح «یسهسلک تسعج صوصخ هرات 19 جرات

 ٣ لرو زرسارف ددعتمو یس ۹ه عبطم ر دنا

 ۰ رونلوا رشن هتوقوم “لاسر و هتزع ٩ .ردراو
 ۳ رد ه(نولوش) و لو ربمدر ردق هن ره (ومتم)

 . تاشخا یرنکا كن رهناخ لر . ردراو یاومارت رب

 شاط را زسنارف « هدهسیا یلتروا هل رالاد امرخو

 ردرلشع اب ید هشا لزوک قوحرب ندهلءغوطو

 تیدناوبن ؟اس كنم وق (ییوم) یرهنونیاس سس

3 

۳۵ 

8 
2 < ۱ 

 قە دنه «یسورتات «یءهناخ دصر « یس هناخ

 رو یخ هوم

 یانیرد هرم \ ° و ا اک اهتم

 جو Eel ی رهش نواس Uk یغیدلوا

 | «هدهسرشلرب هلن رپ (دانود) هدنف رط تا تا رهش

 ایقرب عساو مدت اب وص برق هند صنم ۰ رولکود

 ۳۳ هنس همقيج ردق هنوفیاص كرل يک لوس «بونلو

5 
۲ 



 یراا قم

 لصا ن۶ «بولوا ندنسارعش نارا اب 1

 هیت سد یادم ¿كرير .هدنادمهو دنوام یر

 قجمآ ؛بواوا یحاص لاحو دحو .ردشلو تزهش

۳ 

7 

 ٩4۰ .شعا یتداع قعث زو هلیسابحا ندنا ضارتعا
 کوا تاب وش . و دشکآ تافو هددز هدنگراب
 ۰ . - ت 7

 مرکیک نوخ وت رجهز هک بش مادک

 مرکیف .نوزف بش زا هکز ور /مادکپ

 ( ماسا ) عقاو هدا ةو ات ۱ تهل اس قرش
 یرب ( همروس) و Ere لوط 4 0 ٩ هلا للاعش ضرع ۲ 0۳ ۲۲۲ قربلوا هدف ا هرتمولیک ۰ فن هتک کو هدنسهطخت

 د ' كات دنه ( 2۵1۱06۱ )

 ثكلشیا « یسلاها ۶ ۰ .هرزوا قلوا لسم
 .ردراوینیلما راد رو شک زیلکنار كوس قرا
 نالوا شتا تمدخ و دهج همالسا رشن هدتهج وا
 یسهبرتو عماج ثكشورد رب هدنعسا ( لالح هاش )
 یسهیعطس ةحاسم لرزارعس س . ردهاکترایز
 ۱۹۹۹ ۰۱۰ یسیلاها و هرتمولیک میت 6 |
 . ردینسو مام یسهدایز ندنفص « بولوا ی
 هعفد ترد هدهنس جم رب .بولوا تنم ك یسضارا
 «یراد «لادرخ یتالوصحم رکید .ررو لوصح

 ۰ ردكم ه دنقح

 یری نرف یعن وا ( یدنفا ۳4 یاس
 - مور «بولوا ندنسارعش لنافع

 ,بولوا لئام هفوصت . یدبا ندرهشیکی ی هديا
  راعت «بولک تفخ هنلقع < هلکعتود هبهسوسو هدعن
 ردکن وا تس وش .ردشعا تافو هوا

 رمد یا هءاص كا هرز وا مهس ه رطق هرطق

 رست رم یدرابق مهنیس هلنارج# شت آ

 هلصاحم و ید ندنسآرعش لناس
 : ردراو عاش چوا

 بولوا لدهبنسح تاداس ( كالا دعس ) یسجرب ۱
 وش .یدیا لوغشم هلتماما هدنوزق نالوا ینطو

 : کتو تیب

ot 

 ٠ هترامشل ایشکا «هغلوا یکادنسپ دوخ دکل عاش

 | یہ١ :بولوا هبصقرب یرکرم انس 8

 | .ابع ندهراسو یاچ .یعماق رکش «قومای ماسک
  راسنجا ,بولوا لتبوطرو قاع تب یساوه و

 تمذک نآزا راکو نم قشع زار شاق دش
 تش ذك ناونوک نآرمس رب ريغ م رک

 رک هاتبرد «بواوا ا ا ج
 ۱راماد كاج ناب رک ات مزاس هک نیا تسدمع هب

 ارناس رک نماد زا ممانشن یدوع+ رد نم هک

 قد اار هن <« بولوا لقا رع یسحچ وا س

 ا تب وش .ردشلو اغو وشن

 عاریح ناتف ۲ نآ تروصب نانج

 ماش ویادوخ مشچ مدنزرک غيت هک

 هدنتهح قرش كتهسنارف (520۳06) | ۰ ِ
 ی وا 5 ۱ هب واس

 نایرج یرغوط هونج «هلناعبن هدنعسق ییرغ بوذج
 هنواسو لحاس نوتلآ .هنوئاس یراقو «كرهدبا
 یا ( نا ) ینتلایا هنورو « قش ینرلتلایا هرآ ول عم
 ندغاص هدنرهث نوبل .هرکص ندکد تا قیرفت ندنتل
 هرتمولبک ۵۰ یسارح .رولکود هنغامرا ( هنور) ۱

 یرهعاشاپ ,بولوا یرلءبا قوچ ر . ردهدنل وط
 ندلوص ؛هشوا و هل نولاس هسنامرا : ندغاض
 . ردهلو و هزوسیر .هلیس «بود نون | وا .یخد
 هب ( هنور ) یتغامریا ( نر ) هلیسهطساو لودج رب
 .ردراو ید یلودج چاق رب رکید «یکی دتا طبر
 - لع و یتفارطا هلناعفد ,بولوا قوج كب یرانایغط
 ۱ .ردشعاب ی رهش نوبل صوصخا

 ( Haute 8۵۵06 — یراقو )
 ندنسهقرش تالاا تان هسنارف

 ع

 ۱ هوا لس

 ( هنرام یراقوب ) ابرغ «(هژسوو) الاش « بولوا
 ایا (اروژ ) و (بود) ًابونج «( لحاس نوتلآ) و

 هالا نمی هلیسهطخ ساسلآ یخ ًاقرش پرا |
 خم INE ره هند هرددودج هلب دو دح

 یزکصس تولوا شک ۰ ٤ ۰ ۵۲ یسل اهاو هرتمولنک ۱

 بولوا قاغاط یسضارا ۰ زدبس هبصق (لوسو )

 كنلابح ۶هلبلس (هدسوو) هدنرلتهج قرش و لامش

 هدهسیآ لس وطر یساوه . روسازوا یرلکتا

 هعونتم تایوبح بولوا تبثم یار وط .ردمالغاص

 .هزبس و هوم راسو موزوا «ر ونک« نتک «هزلوق هلا

 .رديداع نكل قوح یارش .رولوا لصاح یعاونا دارا

 یس ەلها تاناوىح ES زوموط 6 1 6 ریغص

 نم رکد «یلآ « مش ص ص هل روک ندعم .ردقوح

 هایم هلیس هعفان هب رتاو راعحا راسو یثاط یو

۱5۹ 



 یا س

 .بولوا یرلبا یلخ یمیانص .ردقوح هدیسهندعم

 قوما تھا هل را هناغمكو دو هناخریمد قوح رب

 هزیاسو كلموج قانح «یبح ؛ماح « تاحوستم

 یتراجت .ردراو یرلنمرکد یغاب نوتزو یرهشرباق '
 «بولوا مسقنم هبا طق ۳ تلابا و . ردکاشیا كب

 . ردنواح ییههدلب راد ۵۸۳ و هبحا ۸

  Eهداول عم |
Saûne-et-Loire ( 

 تالاا كنەسنارف

 ۱ « لیا نوتلآ لاا بولوا ندنس هنق
 یخد ابن «(نا )و هنور یرآ و ًابونح (اروژ )
 یس ه.ڪطس هحاسم “ردود هلب رلتلایا ( هبل )

E ۸:۳۹یسلاها۱۱ ٤ ۳۰۹ بولوا  

 (هلوراش) . ردیسهبصق ( نوقام ) یزکص . ردراو

 یان ود هتلاا . رودبا بشن هدنجما كتلایا یناط

 هرم کیا و هقشب ندنرارهن هرا ولو هنوئاس نرو

 هلبرلن امروا ۰ ردراو یخد یرلباچ قوج ر رولکود
 .بولوا تنم هث دلوا یار و ط .ردقوح یراراج»

 یعاونا كرلهویم هللا هزاسو ریونک «ستاتب «یادفب

 ارش لزوک ,بولوا قوح هدیرلغاب :رولوا لصاح

 . ردقوج یمهیلها تاناوبیح كحوکو دوس . راقي

 « سح ص ا «لاتسیرق روک نماد قاعتم هنداعم

 یسهیندعم هایم ضعب « بونلو یثاط هیفارغوطبیل
 ۔ریمد بول وا یرلبا یخ یجیانص . ردراو یخد

 ؛تعاس ,كرلسا لو ,تاجوسنم قوما ,هلبرا هناخ

 یا یتراج .ردراو یرهقرباف هراس و قاسنوق
 هیحات ٩۰ «بولوا مقنم هاضق ۵ تلایا .ردکلشرا

 . ردیواح ییهدلب راد ۵۸٩ و
 یراقو ندهفلح ؛یداو هدهون (511) یراق و ندهفل او هد هب و ]1

 6 بولوا هطآ كحوکر هدنعا الہ ۱ یاس

 هلیساسیلک یلعیق رو دیعم ر کسا هدنسهیقرش تهج
 | یعهملق بارخ ر هلاق ندننامز قاع ماس ناطلس زواپ

 . ردراو
 اتسدنه (921, 5۵]) یهاس کا ا
 7 ( كنك ) هدنسهطخ ( دوا ) كن 5

 «بولوا یاچرب رولیکود هنرن ( یتموک ) عبات هنغام
 هقرش بونج « هلئامن هدنغاعس ( یودرامه)

 قسو قش یهروک ذم هطخ «كرهدنا نا رح یریغوط

 هنساضق (روسناح) گنتلایا ( سران ) هرکص ندکدتا
 روک ذم هدنفرط تلا كنرهش رونناج هلا لوخد

or: 

 كومو انب ندنفرط ناطق ن برع ن نشب ن ته ۱
 ۳ ۰ ردن وم ینیدنلوا همست لمس ۱

 ودنا تحایس هنج دنهو دنه . ردشعا تافو

 ۳ رک 40۰ یسارج "۰رولیکوداهشرپن یموک
 " هدنعسوم راروماب ییفسا فصن زکلای «بولوا هدنلوط
 8 چاف رب ناد اسوا ا: ردلاص هنربس دریک تچ وک

 2 ۳" یرلب ر وک لزوک 6 نمد لو رب د

 3 .ردراو هدیرالودح

 E Sal, Say اس دوخاب

 ۲6۵ كنودناع قرهلوا هدنننع لحاس كنغامرا

  یامش ضرع ۲

 3 بولوا هبصق رب عقاو هد قرش لوط

 Sys كروک ذم رم ۰ ردراو یبلاها ۸۰

 1 و لاج برع هرتمولدک

 ٤٤ هلا

 e هصق . ردراو یسهبراجم تىما «هلغملود

 دم هو ره « بولوا ترامع ندر هبلق لومعم

 هرمز لر ند ,رلج اغآ امرخو «رولوا

 1 . ریل آ

 خب ه ددنه>ح قرش کاپ ه دنگ 1 ۱

 ا هطخ نوت یزکسم «بولوا هع دق ۳

 ها یریش (برآم) نالوا یتدق :یسرک ك ای
 هکاح .یدرلب رز و ماو ۳ یخد اروم رهش

 ۱ وپعم 8 نالوا هل ) ) نایلس ترضح كسدقلب

 . ردف راعتم ا :ندحوت داد و ده ریش

 ۳4 هلروس تعحاصم هد

 ,E رها شم كنق ( ) Seba ( |ابس

 1 ۷۳۹و شش وطهد۱ ۰7۵ «بولوا

 . یدشعا مج یر هنوع تاتاسن قوج رب

 ۱6 رم هواص هدناتسرام )٩20۰۱2(

 ! وای رم اس او هدن رق ۱ چابس

 هغلوا انن ندنفرط رلیلن ام هدنرو د

 فورعم یخد ak < ( یسهملق ناترکوب ) « بولوا

 ۳ . ید

 ۳ كن رش ساوبس (80۲29۱6)

 . ردع دق ۱ هتساپس

 ندرت زیککر وا (Sébastien ۵ اتمام

 یدج هدنخمرا ۱۷ «بولوا

 هلو لصاو هدشر نسو ؛ ؛شلوا فاخ هناژ یحچوا

 هلق رت نیتم ش

 یاوهد قمراقبح نداش رفآ یمالسا لها ندندصعت لک
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 شیک هناق رفآ هد ۷ هاب ام زهم « هدهسیا
 ندنف رط یسهج»۶ هد ۱۰۷۸ بولوا رو هتدوع

 دم للوم یکاح شکار نالوا شلدنا طاقتسا
 قوت دل هرم نیکی , هوا 0 كرصتنملا 1

 نللوتقم .بولوا بولغم هدنکوا هعط .هدهسیا شعآ 4

 « هلفلاق یهمش قیلوتقم اوا ود دنا
 همزود چاقر هدنرلنامز بلف ی وا و یک ی

 . ردرلشعا قوقح یاعدا يوق نابتس ب 3

 ( 5۰ mim — ) Sebastien ۱ نایاب

 لندهنعا هدندنع رلن یا رس

 نابتلفود هد دالىم نری ےج وا ‹ بولوا دود ەم

 مک ل اار هلا یغی دل وا طر ا ةذنرك اا

 E  بونلآ ربخ ؛نکیا هدکعا اقخاو
 یتسشاح> تاشو دو اسم وا لتق هل رض ك5

 یسطرو هدنس ۲۰ كسا ونک « قرهنلو| دعا

 . رولا ارجا ۱
 عابس ) ردا اد چوا نده اع ۱ | 11

 همود ورخ هک ( یراففلا طف رع ن 13

 هدهرونمهندم ندوب ترضح بن اح هدر رو لب

 ن دوخاب دز ن عابس)-- . یدیشلروم لیکو
 ترضح یاعد بولوا ندررحاهم یاوا هک ( دیزب

 . (تبات :ن عابس ) -- . یدشملوا لات ه یمانبتلاسر

 نالوایانمه هداصقا برغم ((۵12) ] رب

 که دنتهج زکد قآ نمي قرش كزاغوب ۱ / 
 كچوکر دم یرغوط هقرش «قرهلوا هدشلخدم

 كنس هصق ( راتلاربح )و هدنرزوا كن هر زح هشآ

 یسیلاما ۷۱۰ ۳
 ق هدناجاوس و اسا « ردراو

 یغنیدلوا طاع هلروس بولوا یز کس کم كننازتسم

 یمتحر « ینامل , یر هعاب هدنر هزا: نا هنات ۲ ۳

 كن همصق ییدعش هد هع دق هنمزا . ردراو یراتاا

 «بولوا هلکساو هیصق ر هدنسیشراخ ۱

 ( هلسآ ) هدننور ۳ تل هر زح هشو هدنتهح قرش

 ییدعتهدننامز رابلامور هدم) بولوا رهش ر هلیمسا ۱

 ید «قرهنلوا 2 هبصقر 5 هنر كن هبصق

 «شادرفیدب» یلتدسأنم یغنیدلوا سس وم هن رزوا هب هب :

 یدعفلوا هیعس هل | (سرتارف میسر هلیسانعم

 ( سرتارف میسر « بولوا بارخ هلسا لامر رو

 )4 rT هلن ر وص فیفخت و رصق یس هبصق

 \Yor ت فا ا

 چاق رب كرادقم کیدعش یسل ۱

 هدف رش زا رب

 , .ردراو ید دنقا

 ترس تو

 "مدیا طلت و ریش هد ریو
 ا . ردراشعد ((00012 هوس ) ,كر

 - اها «بولوا قیمها كوس تب كن هتبس « نکیا هدنلا
 وڪ یغیدلوا یلثم

 یخد كسا « بولر دشت قوما لتبلک هدنراوح

 شمل وا هرم

 غرو لئو د.غاک هلب را هلسیا كباو یدریب راقبح |

 برغ هلا قرش تقو وا . یدیا روپشم یتالومعم
 ناسا براوآ هد یا ترا بم دا
 ید راو قارا تالشب | كم هلدکلاع ایوروآ سا

 ك راس ردا هرکصندنضارقا كنس هن وما تاود سلدنا
 ۱۶۱ ۵ : زوج طلا كنيطبا و ندحوم هد و

 ترللوایسا هد ۰ و كرلىلزىكتروت هد دخح رات

 یرراد مک
 ایهلوا قفوم ی هنیدادرتسا هلتاعفد
 برع ا هعق دنل وب هدنلا كرابلز یک رو . ردرلشم

 شلیت هدا هظفاحم ردق ههحرد رب ینراثآ قیندم

 ا د نارسه کس ناک کز ا ها سا وه
 هقشب ندنلسهرعقو ٥ تیم۵ا هدلاح ی دعش « بودا

 شکر و ساف . و هنطبض

۳ 
 هک ۰

 هدضنارف و

 هسدنهو باسح یراروهشم كا «بولوا یس

 نا ) نالوا فراعتم هلنامولعم ترفو

 رد ) یدسلا هناص

(Détroit de Gibraltar) ۱ 

 یر هعطق اق رفآ هلا ایوروا ۱

 ون رب هدنسهرا یرلتکلع یققا برعم هنا هاو

 طبر هیسالطا طع رم یزیکد قا « بولوا زاغ
 «بولوا هدنتعسو هرتمولدک ۱ ۳ لع راط دلا . ردنا

 كلو .هدهسیا هرتم ۳ زکلا لرد هد و

 رخ و ردراو قم ۰

 هطبحم رګ ندزکد قآ هدننردو هزیکد قا ندطح

 یر زاغو هس

 فورعم هلک د یزاغو هتدس هح زب

 (طاغ ندقراط لبح) راتلاربح روا بولوا

 راتلاربح دا رکو و هتدس كرك .هدهسیا رواد یزاغو

 .اغو هم او فیرط ,بونلو هدنفرط جا كزاغو
 هسا هدندنع رلب رع . یدیا بسانم اهد كليد یز

 قاغاط یرانک ییا . ردفورعم هلىمسا

 ۰ ردلتییه كب یسهر ظنم بولوا

 ( دش لا نوراه ن دجا سابلا وبا )

 ىلغوا لدیشرلا نوراه یسابع هفلخ یبس



 رب ب نب

 ال ۱۸ « هدلاح یغمز دل وا هفماخ یردن «بولوا

 هدهتفه كرهدنا تلزع رایتخاو اند كرت ربع بیس

 هتفه نوت هل | هار یزح یمنی دنارف ندشرا وو

 بیقلت هلیبقا ( قبس) هلدس و . یدردنا سفن فاذک

 هرات U ۵ نکا تایحر یردن . یدعفل وا

 ۱ . ردشعا تافو

 تكیاتسدنه (-- یولوم) و
 ِ دک لاح
 ندننخرومو اه نرخاتم | هل" . ناحبس

  هلساونع « نربفلا ةرک ذنو ءامکا رات » «بولوا

 هدیله د هدنسز دالبم جرات ۱۸:۸ هک نرو واقر

as 
 «شعا رم راصا هدنارا همانا ین دلوا شمن وط

 زواعم یب كر آ نوا ترابع ندهراسو تاصایرو

 نخ اتم نارا ) وک ان الوم ( ۱

 هدف رشا ف ګ «بولوا لندنسارعش ۱

 زر دشش وار ولو عج ہک ص ن داف و یواسا

 كتاذ حاق ر o ندەبا_

 ) یا دوس نیم ترا رسا ۱
 لئان

 ك هثیح ندنیاحا كدومسم ن هّلادبع «بولوا

 ورم نب هربس طیلس وا ) -- .ردینکی كنون نح رلا
 « شفلو رضاح هدنرلازغ ربیخو ردب هک( سیق نم

 هربس]) . ردشعا تب

4 

 ریارب هللا نهرلا دبع یرداربو یردب هک

 اور ا ثداحا ضعبو

 هوم هیون ترضح دز نده ین هک ( ورمع.ن

 هک ( یدسالا كتاف نب هربس )س . ردندرانب ردنوک

 بولوا لان هتبح ربارب هللا رخو نعا یراردارپ
 داانا ید ا کوا کات ام ما غ قذف
 یان دوخاب هکااف ن هربس ) س .ردسیوار هغ رش

 ندهفوک لها هک( ىد تولا دوخاب یموزجما هک اف

 0 . ردسیوار كف رش تح و «بولوا دو دعم

 هک ( یا هجوم نب ايو دبعم نب هربس عسرلا وا )
 هغ رش ثداحا تاور عد لغوا ندنسیدنک

 . ردشعا

 سابارط هدهبش رفا

 ن ورع هرکص ندسابارط « بولوا

 هدح وتف بک ض مإ ینیدلوا شل دبا خج ندنف رط صاعلا

 مسا و دو یک هتنط ك وج توقا بولوا روطسم

 ۰ شعا صوصخم هنسيشراج كلارط لصا

 | هربس هیص 4 هدر

۳۱5۹۳۲ 

 ۱ «بولوامسا ناب رو هن رې تن هلمسو ییا نوا یرلق دنا ۱

 ااو هلع « یسهطخ نیطساف هلت دسل هرشع |

 . ط بش
 هبصقر هدر 24( هنع ریس دوخاب )

 ءردروکذ م هدنادللا م یغیدلوا

 ۔اشینو هدنس هطخ 1 تارا ۱

 اب هرتفولک ۰ ور | داوزپس

 شد هلن رح ییعوط هب رع

 لوس هلمتقو بولوا هبیصق ر عقاو هدن س داو كباح

 | هنیزپس

 ی نالوا دیدنات هدربک تش

 زر یغب دلش الک | ندنمسا رو رومعمو

 1 كنتالود نارادب رس « ردرب رب قوچ یرلهجابو غاب

  طقسمكناداو ارمش ار یا موکت

 .ارمش ینا یرعه نرف یح وا ای

 ين .ردبالوناتسا «بولوا ندنس ی

 .r یدردیا تماما  هلغاوا یتراهم ددوو

 2 دک وا

 كاس هدعاج هکناو ادق یدلوا نيدو لد

 نهدیا كاما هدهرکص نديا نغواةيچآ لا

HE2 ب 7 هدنطسلف ۱  Eeو  

TT Us 

 و هدنرزوا تارف هدننرډ طاسیعت یدخرس بیط ن

 تب وش ۰ ردراو یناود

 ۱ هرودناذاب یغدینیدنلو هبصقرب طاح هلروس هلسا

 ۱۵ (م) بوم ترضح ا "۳ بز | طیس

 : و مسقنم هلتتسن هناغوا يا نوا

 انا طابسا . روند طابسا هنس هلج هلتس هفیص عج

 ا مسقنم هب هچ راب نوا .هدلاح یغیدلوا یتثتسم

 الا ك (مع) بوقمی ترضح یسهچراپ رب ره «بول
 ee .یدیا صوصخت هناس كتر ندند

 ..نومعت ۱ : رد ریز هحو رب قرهالشاب لدونح

 بز كطول رع ) ادو ۲ .( فرط چا كنه زع )

 لا كطول رحم ) نیماش ۳ «( نج را لیلخ هدنتهح

 ۱ ۳ ۰ ( مح سدق كدهنتربص لابح ندنلحاس رع

 «( قهج هفای كد هلحاس ندهروک ذم لابج ) ناد
 1 8 یربن ندرا هلیسیلاعت ےق كطول رحم ) لور
 1 6ى ءاقل کهدنفرط قرش نسب ونج

 ۳52 دنترط قرش كن مطسو مق كنرب ندرا)

 هلی سیعس و عمق یار ندرا ) مارفا ۷ ۰ (قهج طلس
 " ندرا) هسانم (ب یه ساب ات هدنسهرا رحم لحاس



 ا

 قهج ناروح یکہدشفرط قرش كنلوک هبربط ا
 ندنرر قرهلوا یمسق ی رغ لاعش كتناضق سلاو |
 افیح هلیسارحم ندرا) راخانیا ٩۰ € قوا

 هب ربط) نولواز ۰ < ( یھ نبنح هدنسهرآ ]اس

 هدنسهرآ یلحاس هفا هلیاخاس یون برع كنلوک

 لاعشوبغ كنل وکه بربط ) یاتف ۱۱۰ (قهج ه رصان ۹

 هدنیغكنبلاتفت ) رزآ ۱۲ ۰( قهح دفص یهدنتهب

 داد اا 66و هندو لک کک عب ناعنک نرو

 >( رب نالوا

geنسح ماما ترضح نیطیس هم س همص هند  

 قالطا هزعرلیدنفا ( امهنع هللا یضر) نیسح ماماو "
 كزيق ینمی ردکعد تنبلا نا ( طبس )و زوالا
 . رد هتدالوا

 |یزولانب طیم طیب

:0 ۱ (an1€اSep)تب رصم ٌهسلاطب  
 لا او

 ےک نا رو ۰ ندا هجرت ه یانو ناسا

 تا ص» راد هرصم ج جرات

 باتک ی ناونع « نامزلا

 | ی س دیم ےک راشو یا

 0 دوحوم مویلا هجرت و . ردعتا نیرو هتئیه رب

 خلوا مط هلتاءهف د «بول

 . رد ل

 ,بولوا ندنساسٌور یوق «میاکو | تی

 یحاصیلوط دب هدف وصت بطو هدهیفسلفو هر دا مولع

9 
 شفل و هدنتب اک ناود كردابم نا

 . یدنا شاوا لئات هبهنیلاع صام

 ییدنشا هلرت ندن ]هاو ك

 نداطخو ومس ¢ هده سا ش

 نیسح لس 6 بودا تاش هدنرهش ۳

 ضا و 6

 هدنشرا ۸

 رک وا و وش . ردراو یراعشا ۱

 4 راظتا یو سمسب اب .شقشوچ

 دک راذگهر كلاخ موش هک ما هتسنشن

 تق.س ناش مد کس ب قات , لصو م "ري

 یسک راثن دوخ ناجو لد دقن منک

 ندهبمالسا لود هكوس الا
 یسسوم ككنتلودراب ون نغ نالوا ۱ نیکتکبس

 نكتار ا كنداماس و روصنم لصانع «بولوا 0

 ۱ ندنسارهش نادم که (جاریکس)

 | ندعو رهو یسهموظنم ر هلساونع « همانکنح»

Yor 

 ۱ لوتقم هده را

 ۱ نیم یتابراحم تزانعلع شح روکذم رد

 ك ب س
 هنرادتفا و تارد . یدا یسهلو کج كننکت بلآ

 .یدیاشلوا لوبق هنلداماد ندنفرط یبیدنفا یتبم
 قحا وا ییغوا هدشافو تكا ڭا موقم

 .هلکع | تافو دل و الب ۳۹ تدم زا بولوا یراو

 ها هد زات نیکتکلس هجرت لون اتص

 اس كولم E تدمر . یدبا شلوا د کا

 یخد ییفصا تناسارخ روصنم ن ح# ندهسنام

Eهک ا كرت هدو لغوا یترکید فصن و  

 ۔وامو هدنه نیکتکس یخد ندفرطر «هلغلوا روبح

 ۱۳ ازم رنو ی رر و
e Eنالوا عقاو هد ۷ ۸ کما نی  

 نانلو هدننا . ردغششار تلود ر كحوس هدننافو

 سا سولح هنر لنعاعسا یغوا

 بوراو دو لیغوا و نانلو یسلاو ناسارخ

 اعتمو عا دوعق هنت كتى ردب هلا طرص یی هن نع

 .ندنعردل وا شعا

 بقعرد هد هسرا

 ینلالقتسا هلیمام ,كرءربو ماتخ هناناماس تلود اف
 لصا كلود رلر ون نع هلهح و و رد طا نالعا

 با یرد اق كنون و

 نالوا لئات ه یعر لدا هلم ات «هدهسا نیک

 نک لار م ند دلوا دو لاطلس هااواعف

 یسک ر كدب رر اد هکح

a 

 .رونلوا دع دوم ناطاس

J|هنشاص تفالخ ( ۴  

 EEE و نارا هدنامز ۱

 ندنرلکوم كا كنه ہمالسا كود ندا روهظ هدنرتهح

 ANON E عموی را
EEنم و  AF iی ا  

 یرلتهج 0 a » 0۳ فاخو ثراو
E RTE۔ دنه ندف رط ر  

 یتسیااعشفصن كدنه هلباكلام میسوت یرغوط هناتس |
 یخدندفرط رو ؛شع| مالسا رشن هدرارواو طبض

 ءالتسا ی رجلا ءاروام ندنرلناخ و زو اے یتوصج

 یم قارع ندهو لآ و

 هدناتس دنه هه .یدرلشع | كلام ريش و دودح عیسوت

 قارحا هلیسهزاذج یرڵهجوق كرلن داقو « مالسا رشن

 ندف رط ره كرهدنا طض

 بایسا دسر لا عنم یهیشحو تاداع ضع و ۱

۱ 

 -.نلعو .تنیکتکبس لاه دنض وجا اده وبا
 9 و و کو ك یامدع دلدوع ناطاش صوص# ۱



 ل ب س
 هیلاراشم دوم ناطلس ینامز قالراب لا كلود

 وا ید وسم یغوا كنو « بولوا یرود
 یرللغوا هل رلر دار كون  هدهسبا شا هظفاحم

 نادم هتایقرت كتلود بوشود هتاعزانم هلرلر رب

 دوعسم يلغواو دوعسم ن ےھارا هدع و ؛ شمهمرو

 ههرادا نسح یخد هاشمار ییغوا ثیوا و ینا

 ناسارخو قاع «هدهسرلشلوا قفوم هتلادع یارحاو

 شیک هتنیلا كرابقوعلس نادا روهظ کی یرلفرط
 ناتسنادفا نعي هل نڪ قاود تکتکسلآ نتدنش دلوا

 ندکلاع شم هدنتهح ینیع لامش كاتس دته هلته

 ۔اوا یر نرق یصتلآ تان ؛ یدشلاق ترا

 رلشمربو ماتخ هتلودوم هدنخرات ۷: هو طرض ید

 ندلالقتسا میراث ییمی ندنسولح دوم ناطاس . رد

 ؛شمروس هنس ۱۰۱۸ قلود نکن افا

 ا511 ىت ا خر اواوس مکح را یک

 ( رلبونزع ) رلن و «هلغلوا یرهش ( هنښغ ) یهدناتسن
 هلئسدهاسا كنرارادمکح . راردفورعم یخد هلګغد

 : ردریز هجو رب یرلسولج خیرات
 ٩ یاثدومسمنبمهارا ۷ نیکتکیس دوگ 146

  Eaها ربا نثلاثدوعس ۱۰ | ۰۱ دوم ا نم 1٩۲

 < تلاد وغم یدازریش۲۶[۱۱. , ,دوگ نی دوعسم ۴
 دوهسمنب هاش نالسرآ ۱۲۱۳۳ دوش ن دمت ای

 ۰۹ تلا 1۳9 دوعسم نب دودوه <

 دوعسم ن هاشمارهب FEN ( ٩9۶ دودو هن یاب دوعسم هه

 orf تلا 2 ۱ لوا دوعسس نب لع 1

 ه::هاشمهارپ نیهاشررمسخ ٤٤۳| ١٤ دوج نب دیشرلادیع ۷
 oto یا | tte لوادوعمداز خرق ۸

 ( یفاکلا دبع ن ىلع نالا )| ک
 TR) «بولوا ندننخرّوم و e) ریهآشم

۳5۳ 

 | یروهتم كا كتنافمل ات .ردراو یرا قوج ر

 هعفاش ءاهقف روهشم هلكخ د « یرنکلا تاقبطلا»
 یلاوحا مارت

 . ردشعا تافو هد ۷7 و

 وا یسهتسوف لشرا مدیا رد ال ۶
 2 یاب لر رد

 « بولوا غاط كر کور هدنرز نالبس

 لیخر هدنرزوا : ودر زوج هلراق زا شبق یرهورذ

 یسلامها راوح «هلغم و ا دقا ص شم و ارق

 hE . رونلوا دو ززعم هديت

 یفیدلوا یعافنرا هرتم ٤ ٤۸ ٤بولوا ررح هدننروص

 ر هدنرکتا «بولوا ناکر ۳7 ینطنم ۰

 . ردراو ی-هراح هندعم هایم یلخ

 «شماشان هدر« . ردساتک یواح

 رول رتو

 راصنالا سيق نب عیبس) نالوا شفلو رضاح
 ) یجرزخا ۱

iكنوتاخ ترد رز هحور ندنارب اص  
GEهلصالاثراح تن 3 ردا  

 . ردرلغعا تافو هدار "

WEPهوش  SELمیل یااصهیص رها  

E ha 33 

 ی هدسراف ( س ناطلس )
 کانک وام ارفظم لا نالوا ا

 بیس كنیردب «بولوا نیفوا كماعث ماش یسیعکیا
E۳ یسهداز هعمعو ,شماکچ لیم  

 نالوا شلوا راجود هازح و هنن هلب صا كروصنم

 وب هدکلرب هلا ن دالا ناو اطل یردار

 اروع ندبا الیتسا یسراف هدنخګ رات ٥ «نکیا

 ۲: ناو «شلردنوک هرچا ءاروام ؛صیلختلاب ندنف رط

 A و ها 

۰ 

 یسہا س

 وم

 ] شوتشتس دوخا

 دسر یهدرصم اه ۶۵ ۱

 ۱ ۰ ردنگ دق

 ٍ .u تنارتسوآ ( 50060160 ) ۱

 ۳ :Ea ۰ كت ( هراز) و هدنسهطخ

Îكن رهن ( هقرک ) قرهلوا ه دن ساو 2  

 FB «یسلاها )0 ۰ ۰ «بولوا هبصق ر

 99 ص وصخ هت دص ناحصو یسهءاق < 4 «ینایل

NTE ۳ e و اا 

 ۳ وهاس

 اپ

 ین
 5 دنصدم

 . هرادا هدنتروص تروهج ر لقتسم هلبتقو .ردراو
 و كراراح ما رک كرابلک, دنو ۵ دعا بول وا

 ات ۱۰۶۸ و ۸ هک هتلا تانابرتسوآ

 ۱ ر دشوار اغ ندنف رطرلبا ام هعفد کا هدنرلخر

 a هیعط

 3 .رودیا نا یوم توقا

 كالم ۷۰ ندناورق | لعيب

  یتیداوا هبصق ر عقاو هدهفاسم

 .ردروط سم هد « نادل بلا مع »

 دحا : ردیس د ی وا میس | كتا | ۱
 / میبس ) نالوا دم ه دنس 4عف و

 دنرلازغ دحاو ردب و ( یسوالا یراصنالا بطاح

e ate 94 

 | وبس هدیررذم

 چ

1 
3 

 تهل « بولوا یسهجوز كن ( هلوخ نب دعس ) هک

 ۰ یغیدلوا شا از و می لا ةعيبس )

 .ینجوج یکم ددنراق «هلک ۶ فارتعا هدون ترضح

 و
 ون اطعا تاهم ردق هب هت رب صا هدعن و هم روغوط

 قد هات و «هترزوا یتەج ا ید کا ؛شلر

 همی ) ی .ردشعا تاور هغد رش ث داحا

 . رددودعم ندهرصب لها هک ( هیعیضلا بیبح



۱ 

[ 

۳ 2 

 یون صا 4:2 ر هم هاش ینجوج كنرب

 هک ( به ییا تنب هعیبس ) -- . یدیشلوا رداض
 هلساطخ ( رانلا بطح تنبا) هدلاح ینیدلوا هموم _

 تیاکش هدیوبن ترضح روضح «ندنفیدنلوا ریقحت
 نمدنفا ( راسو هيلع هتلا ىلص) هتلالوسر ترضح .هلکعا

 یف ىتونذۇب ماوقالابام » :هدلاح یرلق دلوا بضغرب

 دقف یر یوذو یس) یذآ نموالایریوذویمنن

 ندهریره ودا یرلقدروم « لجو ع هنلایذا و نا

 طض a د( بھا یا تثش هرد ) یرلطع . ردلوقنم

 . ردراشتا
 -ارمش اک یر نر او
 | یاب ۰ ردىللوناتسا «بولوا لو اعم

 دا ها لج ترب ۹ | وش .یدبا فرصتم هتماعز 5

 * ردندنر

 نوچغیدلوا نانج رازلک ییوک راید لد

 نوعغیدل وا ناجم ٹچ رس هكلعل ردنا ليم

 یلاخ مد تا كہحشچ نرلههاخ ندباوځ

 نوچغیداوا ناکم هکلایخ لیخ هک رها

 تب اذ یا د ندنسارهش نارا نهانش
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 2 ب سا وی ارت نا یی

 و کد وآ وش ردا

 تس کی یدوشکح عج 5 هک دایر

 ارمسکر نو هشفنب تطخو مشچ یب
 تش ذکب یدوبک و یروکب مایا

 وش 6 بولوا نسح ا ی كن هکیا ےک
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 شیوخربلد قارف رد مور هک یدجس۶

 شیوخ رس مز نیمز رب مک هدجم ہناھب

Septime ۰۵ام  

 ۳ ا ۱ 2و
 شجوط هدنعدق رهش( هدیل ) کهداشرف ۴

 و یخدهدقاس واسا وق قحو هدراتبرومأم اط

 ك(سقانيتر) عقاو هدنسیدالیم ا ۹۳ رک

 مدل ین دلوا یادناموق كنب رکسع (اب ریللا ) هدننافو"
 ‹ قرهشلوا نالعا ینل روطاریعا ندنف رط ی رکا

 باتا هفل ر وطاریعا یرا را راو سوين و
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 ییسیج رب كرلن ول روس متدس «ندعنغر دل وا شلد

eهرکص ندکدرب دتا عفد  e 

 ا هنرزوا یسکچ و( « بودا لوبق هفلقاتروا
 ندک دا بولغم هدقنزاو سوسیاو ؛ شا قوس

 - رادف رط ,هلکعا طبض ید ین ( هسنازب ) .هرکص

 ارادم ید هسوندبلآ تقو واو ؛ شلبا احما ینرا

 توعد هرح واوا هت س راو ندنحابشحا

 مزون هد هب راحت کی دتا هدن رق نوا هدادلاغو غا

 و دن هدنخ رات ۱۹۱۷ هلیح و و . یدبا شا لتفو

 شا زواحم هنتهج هر زح هرکی ندقدلاق لقتسم

 بلاق كلر هدا رکسع قوس یشراف هناناکشا نالوا
 هامورو ؛ شعا طض یلادمو هنکذلسو لبا 1

 رفظ قاطر كوس نالوا دوجومموبلا هنمأن هدنندوع

 ۔اط دهه لو ین ( هلاقاراق ) لغوا . ىدا شغلوا انب

 هنر هدنعسا ( نابتولپ ) یتموکح روما «قرهر دتیب

 یی دنک یو ن قوح د لا
 | .ردشع | مادعا هد ۰ ؛ «قرهالک | ین تا قوس هدنقح

 هننازواحمم دارلبل هنو دلاق بودنا رفس هبهبناترب هدمب

 بودیا تافو هدنخرات ۲۱۱ . یدیشمرو ماتخ

 . ردشعا كرت ه ( انج ) هلا هلاقاراق یرلاغوا یکم
 زستحص و راد ك « هدهسیا نادناموق ر رهام

 كنون < کد ندڪدتا لتق ولاا «بولوا

 قو لتف رلمدآ قوچ رب « قرهارآ ینرارادفرط
 تاب ذعتو تابقمت یخد هدنقح رلن ایتسرخ .یدشعا

 «بودیا هاج یبیانصو مولع اذه عم ردشعا ارحا

 در تعلوا بیس هنافرت یلبخ 7

 2 6 بولوا ندنسارعش نارا 1

 «ه دل اح ییی دل وا ین اتسدرا لصا ۱ ی رس

 > بول وا یحاص نافیعو لضفو «شماشا هدناهغضا |

 سونیبلآ «( سونا یاوب سویدید ) هدراتهج رکید

 ۰ 2 :A ۰ ه ۰ ۰

 راد »رج ۰ ردشفل و بوس هن ود وص قب رط

 ۰ ول لتوا دوان ‹«هدەنسأ شعا مظن رب دم ضد

 و کز وا تب وش

 ارنازاپ قشع تسنوزف ر رمذخ ز
 اک ارور دن رای نگو را

 یراقو هدسغ یاه رفا (8:00۸) | ر

 (هموا) نم ی وات تان هتک

 یربن ( هقوس ۱ و هنسیق رش لاعت هرتمولیک ٤ ۲ ك

 ٩۰۰۰  بولوا هبصق ر هدنرانک یر ندنرامبات

 تنم هدتفارطا «یرظن دم هفرط ره < یسلامها



 ۱ تب س

 ین اال ومجم سس ولیم هباموح وا ف یشمازا

 .ردراو

 ۱ تدالا ترس
 « بولوا ندناندحم هاشم

 هردب رم گازی رمل» ن رم

EARELتر و  
 .ردصحیش ,بولوا ندناندحم

 كنیوفص نیدلا حالص .ردیزق كلامك نب دعسا نیدلا

 بولوا ندنخأبشا كنلاذ رب نيدلا اع ید

 .ردشعا تافو هدرصم دنعص هدنح رات ۷۰

 جت
 یلکبلعب ۳ 1

 هردشعا تافو هد ۳ . یدنا بهذلا هبلنح و

 «بولوا ملع ات را ا
 .اندم یر نرق یج دب یر 1

 -۵ ریش ھ كز وبا ندلا حالص یرک,دو « هشص كا

 ردشعا تافو هد ٩ هک ر دیس

 ها (یعن دا | تفعس ترش  / 7

 توناخ ر هلام ندنات دم ریه سر

 گان دفص نیدلا حا لولو

 ۰ ردشع ا تافو هدنخ رات ۷۳ 4 و و لوغشم

 E یاماها تم ات تن |
 2 "اره برد) و رهش < بولوا نوت

 . ید روم ك یظعو . یدیا نیشن تسو كنس
 . ردشا تافو هد ۲

۱ TR تا 

 هدتناور هلید ناسا ی هش رش ث داحا «بولوا نوتاخ

ILA ND 

 لناس

 ك یس هبحاص هع اش ترهش

 ۰ یدا راو یسهمان تراهم

 . ردشعا تافو هدنشاب

 ۴ اس

 . ردشع | تاقو هدنرلشأب ناسقط

 كعللا اب را ندهبمطافكولم ا کالا ت

 هلق اع 3 تو وا ید هر شەھ

 ناتلوا دانسا هنو دنک نلف یلغلوا نواخ ر هردمو

 هدنخ رات ۲

 رهاظ ) ییغوا تن وا «هدننادّمف كلا یوم را

 | هقتمو هئدح ( ناولع تن

 | E یداتساو

aهلسر ردن دریک دم رشد .تولوا  

 وک نرم ۲۷۰۳۹

 اخر لقشمد شلو ترهش

 ۱ ندناتدم ربهاشم ( دم ما )

 لحاس نبصنم یر (وداس) ه دنسدق رش بوذح هرم ا

 اضق عتاو هدنحوا كنط+ لو رم د را هد سنا |

 ر ضاس لزوک , یراهط* لوس «یراهویم ۱

 ورا ها دح "و دافاو مولع سد ردن هد رعم قل

 ؛ شا |

 . ید شمر تک

 . تاریخ ندناتدح ناجا یخد و ( نیدلا دج نی
 1 ,دلوت هد ۹ «بولوا نوناخر یسهبحاص تاتسحو ۱

ّ ۱ 

 . روینلو E او

 ی هیمومع نامذا «كرهدبا سالجا ی (هللاندزازعال

 هنتاذک دن یدنک ی هرادا مامزو ؛ شمر دشیتاب

 و قفوم ههرادا نسح هنس ترد « قرهلآ

 ۳م (رم نویس | ذددا تس
 ۳ به ذلا ةيلبثح شا تاذ نیب :ز هنافعو لع ندناتدج

 3 .هرا رو هدماش قشمد نالوایطو ,بولوا نوتاخرب

 ۱ ۲ یدک هم یطق كننامز هددیدحو
3 
PB دنا ۹ هد ۷۱۷ «بوغوط هد ٤ 

 هلال زی چوا  بوراو هه>وق ترد . ردشعا 3

 كوب تاؤد قوح ر ندالع هاشم ِِ
 یدبا لخاد هنس همز میاد ماه . 1

 ۳ تر و نرو دواس حشلا تر د

 ردق هنس ر هدر رخا

 3 . ردشماشات روعشلا هلتخم

 مت تف ا الا ما )

 . ردشعا تافو هد ۷۱ ۵ و

 )| شارق تس

 ج و ه3 ۶ .بولوا نوناخ ر

 دل تی هوا (5۵۱0-0۷۱۵])

 o او | و نس
SL a) E 

 .E Sis یو ه غ ندقرش «بولوا زکدر

 و .زدزا اعاد ةبسن هنيو ا ر ك کا
 :هلزاغ و هروق ندزاف و جاق

 8 طالتخا طه و هلب زیکد نوباج

 ب را هطا دا ی هدنجا

st (Setubal)وار  

 ولی ٠ كن هنویسلو و
 لر

  یزغآ «یسیااما ON هبصق رب یزکم

 + رالاقتروب زیذل كب تراک ثاشیا «یناول غیص

 . ردراو یس هقیتع ران آ لبخ رو



E 

AU كنتلاا ساردم هدناتس دنه (0۲) دا 
nتو ۱  aن[ ےس  ol"كل  
 ۷۸ ہل ونو هدنعاع ( لوني #

 1 ۵ بولوا هبصق ر ه دن ساب رع لارم هرتمولک

 ( Séthus, ۹6۱ ) j دوخاب 2
 لم یشوا طاغ. ند (E و

 روم اےک کا ندرصم ةنعارف هلم ا و نالوا

 یرادمکح یجنرب كنهلالس یجنزوقط نوا یسیجو
 | یسع دالیم «بولوا یردب ك (سیرتسوزس) رومشمو ۱
 یلیخرو ؛شمروس مکح لو لرف۱ ه ند(مالسلا هیلع) ۱

 قارادشی هنکلریکذاهج كنلغوا , بودیا تاج
 (اتف) هدنرهش (فنم) ادتبا یسیع ا س .ردشعا
 کیا یهار كنهن داع كدوبعم یراکدتا ريع

 واو ؛شعا طض یموکج لول هتل نددالیم

 موك هرصم (یرحاتیم) جراح ودا هدهرص

 بوک ندن ر لکدغ | هعفادم نی هنگ و لک

 .هن رزوا یا دادتسا نددوبعم یی دنا و بوسه

 كرهدنار وهظ رهراف قوحر هدنهاکودرا كسرحانس

 لوا ندو یاوعد «پویلوا هدنم حاصس . یدیا | بیرحانس هلفمراپوق یراشبرک كنیرلقوا كنیرکسع
 كلا كس وتس و رلد رصم ۵ نشلوا روب هندوع

 هرادونعم D هنعا | تودنا زکر یناکیه ر راتوط هزاف

 كح هرابع ر هدنلأم « كنركوا ندنب کءا تیاطر
 - ردرلشع |

 ( هبمولوق ) كنم هطخ ( نوبنیم نو - ود ) هدیلاعش یاقسآ را راز
 .ردردق هرتمولک ۲ ° یو «بولوا لوکرت هده

 «بولوا طاح هل رلغاط ك.کوت روتسم هلنامرواو كيد

۳:۳۷ 

 ا یاد كل وڪ (نوسردنآ ) . ردقوح یانرد

 دادم یر ومشم كا بول, زاب رلح رش قوحر هاتکو ۱ ٠ وکو لیسارپ هدکآدینک هرم ۲۵ ناو

 | (رسارف) هلییاچ ( جوقنا ) یهایم *هلضفو « رولیک ود
 رولکود هن ره

 كن دنفایع یللنز مالس الا

 یسوبق یرولس « بولوا یزیق

 هدنشوقو كرز .ردراو یسهسردمو ده هدشنرف
 كن زدن هدنسهحاس کښ نالوایسهدزک اش كنن ردب

 ۰ ردن وف دم هدشنا

 | فتس

 ۳۲.۰ كنسارحم (مالسوا) قرهلوا ه دنا وئح

 |نوناخ یس»

 | هدنتنابا هتنطنسف كرازح ( 16
 راض رت مولکک ۱۰۹ كن هنیطنسق و

۱ 
 أ

1 

OS 

 ربمد ندیک هسنوت ندرازح و هدننسز راق و هرتم

 هبصق ر یک اضق مقاو هدنرزوا یطخ لو

 ارا تبنم تب هدنفارطا ؛یسیااها ۳۱۰ .بولوا
 هداوم یک یردو كول و تاناویحو تابوبح «ییض
 . رد راو یماوه مالغاص كبو یتراجت كلشيا قلعتم
 یتیمها هدشنامز كرلیلامور ات .بولوا هبصق رب کسا
 . یدا راو

 یر همقلا تراخ تند

 نون شا 9 یاوعد 1 0
 . یدیا بویسنم هنسهلببف رب كيع ین « بولوا
 نيد رب یکی هدشنیب هعیبر ین هليا باغت ینو مک ی
 دادنرا هدهماع هدهرص وا . بوشیقلاق هفمراقبح

 هلا باذک]| ةليسم نالوا شما مایق هتومن یاوءهدو
 رکسع هب هل دسم كح اعم «هلغاوا لصاح تر اقر د ازا

 ندنبناج(هضر) قیدص رکب ابا ترضح «یسعا قوس
 فداصت هتسلروس مانعا رکسع ر ەلد جد
 ا م هلا هچ رت هح اص ود رر لک هلک |

 نسو عوقو ست جاودزا هدب رنا هروک هتاورو

 لپ هلیسم , ی دمشعا ل وق یان انتس رخ ندیاعت ی

 -اعمو ؛ شلک همالسا بودا هبوت حاج 5

 : ردشعا تاهو هدنامز تن هو

 .هرآ ربا هللا نادمه هدناخبرذآ |
 و 7 ۱ اخیر

 نوفارغح یمیدل وا هو ر ه دنس ۱ ۳

 ۰ ردر رک دم FR BE ت

 | یدن واجس
 هر دسحاص درود« باتک لت اونع ¢ هحارس 2 قلعتم

 (دنشرلادیع ندمت نیدلاجارس)

 هضنارف بول وا نداهقف رهاشم

 . ردیحرش یلناونع « هنطرش » كنياجرج فیرث
 وو هدناتسراخ ۳ ۱ 4

 هدنسدق رش بونح هرتمولنک ۱ ۳3 °

 كنساقتلم یاح (سورام) و هدنرزوا یرهن ( هش )

 «بولوا رهش رب یزکسم كنتلایا (دارغن وسق) هدنن رق

 «ییافس هدرپ «یناکم ددعتم ؛ یسلاها ۰

 .وبح,هتسارک ,زوط «نوتوت «بارشو یتراجت كاشیا
 . ردراو یناحارخا راسو هلخرهک ؛نواص «تاب

 قاو هیتر و را
 منا فط ( نا ۱ ناتسسجس



 ل.ج نب
 . ریلک ( یناتسهم )و (یزه-) قبسن . رد برعم
 ط هل روس تعحاص هنسهدام 6 ناتسس » ]

 e ا ۱۳

 اس FS « «بولوا نو الع ف 01

 باتک» قاعتم هب یعیبط راتو ین تر هلسنا ونع « فح

hE «|هنس هدام « 3  

 تافو هد ۲۸ .ردراو یرتار هلاونع « شوحولا

 ۰ ردشع |

 ۱ یاتسحبم

 سراب بات کو .ردفلّوم

 (دجا نب دعس ینا نب فسو )
 كاتک ین اونع « ىتفملا ةبنم»

 هلیشر 1۹٩ هدنس هنا

 .رددوجوم قرءهلوا مث

 رغ لامش كنهلعس (5عععدامر

 - ات الاق ) ییدعشو ؛ هد رق ییحاس

 « بولوا هبصق سا رب شنلو هدنراوج ( یی
 رلبلاورت هروک «تیاور . یدبا روهشم هل رل هعلباق
 هس زوبتلآ شب نددالم «قرهنلوا اد ندنفرط

 راس كنەبلعس ییلاها . ىدا روم كب لوا

 هدعب و دا ربا هم ‹ قرهنلو هدهععاخ هلرارهش

 كموق یاوو ؛ شا تعحاص هندادما ك رل ىلج اتر اق

 ۔ راق هده رام ر وا باس هنلوخد هبهیلعس

 ندنف رط را لامور هدمها و برخ ندفرط رلملح ات

 .ردبارخ مويلا .یدشفلوا راما

۳۹۳۸ 

 كن اس راع ( ۹680517۵۲ )

aT CEو مدنی هل وداع  || 
 و دن ساق رش لار هرتمولک 1٠ 2 داتسنامره )

 هبصق رب هک جم هدنرزوا یربن ( لکوق ) قرهلوا

 توا

 .ردراو یسهقع راثآ ضم و

 تاناکر خف ترضح «بولوا ند هب اعم ۱ 1

 مو» .یدبا یتاک كل نعدتفا ( ۳ ۰

 هدنسهع رکت یآ « باتکال لا طك ءاعسلا یوطن
 ردن ونظم یفیدلروس را ص كالع” وب

 كنتلو د شک اهداصقا برع“ ۱ دنیا سن

 ( سالطآ ین

 .وا یره( زز )او هدنکنا یونچ كنلابج ؟لحاس
 هلتق و «هد هسبا بارخ موبلا «بولوا هیصق ر هدنرز

 2 ) نرد قرهلوا هدنق رش هرتمول ڪک

 و و هخوح <« یسیلاما ۰

 ۱ ی راروا همس ۳ كرهک هنع ندارواو «لوخد ۱

 ۳ كتلفات و هدنتلابا ( ب تافات )

 8 حس
 ر .e یدنا رهش ر كوسو روم** كم

 3 امرخ عون نوا و یموزوا لتاط كم هروک هنف رمت

 فی رظو ها كب ندکوب یرانداق . یدبا راو

 4 ie نوتلآ هک درد مسن ا

 E كنتاود نبط٫ 2 EE یتراع كلشيا

 1 1 . ردشفل و ۱

 ردم هزيح ك م

eر هدن رق ری ول كف  

 3(( ) فسو ترضح «بولوا یسهارخ انب یکسا

 یسوم ترضح هدع) و یمنی دروط سو هرس یدب

 .ردنونظمیقودلوا نادنز کی دلدا سبح ید ك ()
 (یسومدعسم ) «قر هنل وا ۳ فا رش عماج رب هدن رق

 1 ۰ ردهاک: رابز لح و .ردفورعم هک د

 لاق یدو

 ناوید باک هلم هب ام كناشاب یرب . ردانلدن ال اق

 : ردندنرامشا *هلج هعطق وش .یدیشلوا

 1 یرود ناخ
 ۱ اوا ندغ ارش

 یب رکا راذعلک یا یس هما لیاب هعاص

 یب رکآ رازو دایرف وب هدعقشع نفط
 یرپ یا بودا ثالمدم مدیمد هدک-دقرف

 ید راک آ رابکشا مشچوب نوسا وا قوچ یشای

lil (Seetzen)اس ریهاشم  

Eس ِ ۷ ۰۷ بولوا طب  

 8 ۳ ین ین ی ناو "ِ ۳ ند

 ههمرکم ةکم هلجاعح هد ۱۸۰۹ و « هبرعلا ةرزح

 ا ۱ .ردشفل وا یا او لتق ندنفرط یرزوغالوق

aبولوا یواح ». 
 .ردشمنلوا رو ج ہط هدنیلز هد ۱۸ ۵

  قدنسارمش یربه نرق یح وا ۳

 E : واع ا5 ییا یاب

 E اط انما 0 هسورل ی

 2 تاب وش ناکا

 هل.سهدایز یس همانتح

1۳. 



 و

 نجات

 هسلوا مراپ یاد نوت, مالآ هفیع
 هسلوا مرایر هش مدردیا كرت ندقوچ یرهش

 ّنُژ

 بولوا تاذرب بیداو مع ینادمهییونکیا--

 یردق هدنرفس قرش فاح نایلس ناطلس ینوناق
 ؛شاریتک همور ؛یرهثلوا رب دقت نالاکندنف رط یدقآ

 < تداءس یابیک » «بولوا لئان هیهاشداب تاةتلاو

 . یدنا شلوا رومام هنسهچرت كنرومشم باتک

 یراهسشا. یسراف و :یرت . ردشعا تاق هد ۷۰

 : ردندهلج وا تب وش . ردراو

 یا رجه یاهع یناص و قوذ رابعا رلدد

 فازوس ران رتسیا هناورپ را رآبالخ سکم

 حد اع” ر یلدابارتسا نادنسا رەش نارا سس

 6 بولوا ندقالخ | نسحو حالص تاصا هک ردراو 1

 : ردندنسهنافراع راهشا تب یا ر

 تی وک واو کک نیب وکن یر هک ره رد

 تسوا نرضح هتخاسو هتسا وخ یک

 دراد یجوم شیوخ دوجوب ایرد ١
 تسوااب شک اشک نیا هک درادنپ سخ

 ( لئاو نب نابع دوخاب ) ء ۰

 برض یعساهدتغالب و تحاصف ل او نابحس

 «بولوا تاذ رب ندنرغ:دالوا شم 2ک 8
 ۰ ردشماشاب هدننامز دشراآ نوراه

 ندنسا رعشناتسدنه (دیجادیم حیش)

E۰ ردشعا اشک هد یک 6 بولوا  

 ا تد وش

 سک ات نچ ریش رد هشیدلا ی رع» یو

 ارلفاغ مشچ دشا تربع الف كنرين ز

 هدنعا للعرصان دیس شا تافو هد ۱۲٩ کس

 . ردیصاخم یخد لیعاش رب رک

 كتاذ یا ندهناممءارمش یامدق

EES۱  
 هنر دا كتهداز اشاب لاک بولوا یلەنردا یسک

 . یدیا باک هدنس همکحم هكا یغایضاق

 ۰ یدیا راو ی راهم هدهللوس جرات ۰ یدبا فورعم

Yor 

 « بولوا بونم هیلج نیسح یزوریس رادرتفد
 ۰ هنرزوا تئایح رب یک هما «نکیا هدناح هدنزیعم

 . یدیشمردتنا مطق نتیلج ر وضع یسا مالا ریمابلح

  ردکتوا تب وش

 طالع ان اج وند نوس-اع و3 وا کات حج تبا

 طة گ؛اخ دم ورا یتاک نردق یدزاب

 رزهحو ر ید ندنسارعش نارا
 ۳ 3 5 2س

 : رد صاخ تانبقک ترد یر

 هدناغصا .بولوا ین ات س درا لصا نع یسجمرب

 : ردند هلج وا تب وش . یدىا راو یرامشا لیخ

 شیوخ تروص هک مدش لفط هزم رعسا

 تسکنح رد باعتفا ابو دنیب با رد

 :ردکت وا توش الو لا یر ی ات

 كا بدصت مود ناو مد ص هراح زر

 مزاس انش دوخاب ارت هاکن كي هک

 دابآ رکا كت .تس ده ( ها دبع ) یسعچ وا ا

 یغیدل وا شع رک وا ندتسهدلاو بولوا لندنرهش

 هن وذح تان ۳ یدا راو یآراهم REE یقیلعتست

 تب وش . ردشعا تافو هلالع و .بولوا راحود

 : راتکنوا

 تست الان دام ی ییسیرگ وا هارد
 شک اه لک اک وات دمای, نم

 (؟تطفر) « بولوا لراشاوح یسک درد و5

 : ردندیرامشا لج تس وش .ردفورعم هلک  د

 دنک نم زا قشع بسک دشاب هک یخ هيس ره

 ما هاورپ لد غادو لیلب مشچ نوخ

 3 9 یرود هم 4 وال فر  اا | E تو <

 هردندنابنغم ریهاشم ندا روهظ

 كح کر هدر دم هس رع كرص» بس

 قلم هلیمقا (یوانعس) «بولوا هیصق

 راستا AE ثیاذ چاق رب ندالع

 هللا درع ییغوا 6 بولوا لند های ۰
 1 ۰ 2 ۵ راد س

 یدسا .ردشع | تاور ردت نا ع



 ۱, کی وب

 هب هن دم ندم ین س .ردو ص ینیدلوا یدزا او

 «بولوا ا هرب زب رو ذم هدنناہمرلت دنا تزرعه

 .ردرلشع | دع ندناساح یرلضءب و ند هب اعم یراضعب

eهحور لدنسار مش ناتسدنهو نارا . 

 : ردیصاخ كنيشک چ وا رز ل

 ر یلبرشم شیورد ( یزاریش ینافآ) ییجترب
 "کوا یار وش «بولوا مدآ

 لاح نوعی تفسخ فطل نتاد زب
 لایخ تسد دسرار ید هداص ره

 نطابز نایب رها-ظ

 لاح نروص دون الل هنا رد

 دیدن هاک آ

 لصا نع ( ردا ناخ دم دیس ) یسیمنکی 0
 ؛ شقیک هناتسدنه هلیقرط تراجت «بولوا یلتاهقصا
 ییهحوت كردام |صالا ریما باوت یسلاو ساردم و

 ۱۲۱۰ .یدا شاوا لئات ه هیلاع بتارص .بونارق

 یاود بت . ردشغا تافو هد

 5 رادکنزوا

 اد ما هدرک یراذعلک قیشعرز یراخ لدي

 اد ما هدرک یرابتعا ماعپ ی را وخ نیزا

E Eات ارگ  
 NTE «بولواندنس هذ مالت كلدہ رداةلادرعو لاس

 وش .ردنععا تافو هدنربش دانآ دجا كنارکهد
 : رادکزوا تب

 مفا زای مرکر س وت یاپ ز هک یزور نآ شوخ

 مفا زاب هک دوخزا مور نادنچ نتساخ رب مد

 كراو ضرع هللا صدت هدماشلا ةبرب
 هلحس

 ر هللا للاها ب ع ا

 هرتمولک ۲ كن ( هرزم) هدنتل 1 ات یا ( هندرا ) تن هسنارف (30030) | ۰

 لاش هرتمولک ۷۰ ك سراب و ه دنس رش بوح

 ea اتو هان هزومو هدنساق رش

 هما ۶ 17 « بولوا هیصق ر

 علوا ذاخحا ی-هزوم هلسا موبلا

 «یسهناخش وط «یسیل

 ی کاره

 ريمزاق و هخوح روش یتکم یخاد

 - ریمد «یرهناخابو «یرلهش راف راه 2 كوب راس و

 هلمتقو "۰. ردراو یسهشرباف یرلحالس وا و یرلهناخ

 ۱۸۷۰۰یدا راو ینونفلا راد صوص هراناتسورب

 و e شا ر 1 ۳.۰

 وا ناوک یعنکیا كنسبحترفا لولبا یسهنس
 هرلیل هیسورپ ]اه دیک هدنادس نوبل واتی عج وا

 1 لس «بولوا بولغم

 ۳. ادص او
 فرط رصن ت 2 ؛بولوا ناکام

 9۸۷ ندنخرات %4 داللالیقو ؛شفلوا سالجا

 » نایصع هدع) «بوروس تافاو هتس ۱ ۰ كد هنخ رات

 ۳ اد هرضاح هنس کا ندځنفرط رلب روت ۲ ا

 8 اض راو ؛ش 25 ھاى زك «بولبوط لک
 هردشع | تافو هداروا «قرهناوا 8

 اقدس

تیوت) هدناتسهح (5611117)
 3 (ج

 | چیلدس e بوح 0 ۳
 ۰ ردر ومشم هلیسهدراب

 اتم م دف وا

 اورم ۳ و ۳ ۱ ی-2 ده

 1 شا ذخا ندراصتا دزوا هدهرصب « بولوا

 .یدیشلوا لخاد هنسهصز یناا 4 دخا ی ل ابلخ و

 1 ردو ینیدلوا هدنر زا ینا2 كنرلتغل یبرع ناسا

 و رم هدننطبلف (۹۵0۲00)

 ك رب ځدق هدشرف یسااعس لحاتس

 ۲۱ تامز (مع) مهار ترضح : بولوا رهش
 ا ینالوط ندنایشع یرلکدتنا باکترا كنسیا

 طول ترضح ندا توعد هقح ند ین رب دن ڪ و

 ا فرط نم « هنرزوا یرلغا بیذک ی( مع )

  ینیدلوا شلدا بیرخ و قارا لا یاس شا

 1  ردروک دم هدهس قم تک

Sbجا  

 e میوجأدس ۱

 ام هدناروت یرلقدلوا نک اس هدنرلتهح لامش

 ینددلوا دسر شملکح نوجا هظفام ندنرث كماوقا

 داثتسا هنینرقلاوذ ردنکسا یسان « بولوا یورص

 ۳ در کا ندفارطار .قجنآ ۰ زاودتلوا
 ییدفلیب کیدتا ان دسر هلو , بولوا طوبضم

 ید طض دو کتا جد ندفرط رب ا

 :دويلدو کیرثا دسر هلو هدنر جه كرلرب کیدچو
 وام و نال وغم هللا نیچ سفن

 | مودس

۴ 



 ی د س

 دسر نوزواو كکو < ساو فصتم قاشا

 هدنغج هڵلوا دس 3 دصةم ندجوجأب كاس «بونلوي

 لوغمو وام رل اح ی دس ٩ ی هردقو همش

 .ردرلشعا اب یثراق هننازواحت كنماوقا لامش راسو

 ضع) ¢ بولوا زوایعم یهرتمولیک ٤ ۰۰۰ یل لوط

 | قسوا .ردنرابع لندراو د هرص چوااو کیا: هدرا

 رلجر «بولوا مساو ردق كج هک هارآ ترد جو

 - هلغوطو شاط یرالحم شک ۱ .ردراو یخد یراهلفو

 یرالم یخ ر «بواوا ندا هکر شب و لند ۱

 دالیم هدس و ۰ ردشم ۳ ریس هلن اعفدو < شو 0

 داردنکسا یی لوا هنس ۲۶۱۷ ند (مع) یی
 نيچ مان (یفناویش نيج ) هرکص هنس ۷5 ندنتافو
 اب داقم هنس ۱۰ «یقرهلسالشاب ندنف رط یروطارعا

 ندرلنوبو « شلردشبلاج هلع نوبلم شب ترد

 0 a .ردشلوا هاله هدشیا و یکس زومرد

 ندجوج امو جوجاب « بویمهباراب هشیا ر روک ذم
 طی ییبح هلزواحم د هب راتات ماوقا نالوا داص

 | .راردهدکعا هرادا ردق هنوک و كرهدیا

 هلبرلتیندم و یمس .هدلاح یرلفدلوا بولغم الت

 دمو ناسا ىد رانو « كر هدا هبلغ هنب باغ

 ج و ؛شمریدتبا لوق یترلت داعو نییآ و ینرابه

 9 عیسوت ردق هنسٍ ربا كب كدس یتدودح

 ا کلام نيج هدلاح ییدعش دس هلهجو و

 هثیش ر هقشب ندقفلوا دع لدهقمتع )۲ «تولاف

 دام ندجوجا دس ید زاغ روت رویماراب
 دس ر نالوا شل و هده ردن هدس أفاق دالب

 ندنفرط ناوررشوت كنو .بودیا مازنلا ىت جنب دلوا

 یراتآ یخدهرکص تقو قوحو نیکی دلدنا سا

 . ردرلشعا ناب یفیدنلو قاب

 د دس
 به ذلا یدو < بولوا ندابطا ۱

 وا یسهمان تراهم هدب وادن لوصا و هدنط ٠ یدبا

 هبلط قوح رو ؛ وفات هدنتنابط تمدخ كنیوا

 - هلوا ردتقم هتمدخ هدنرم رخاوا . ردشمر دشیت

 یتاصصخحم هنب «بوروت وا من تا و لا یغی دم

 .ردشت اتافو هدنشاب ۸۳ هدنخرات ۰ .یدریل آ

 .ردراو یاتکرب ربتعم نیمه ییسهیبط تابرحم اتکا

 | رها شم (رودملا 5 نالا وا )

 ۱ ندلا حالص هدو شما د كولم هدرصم :بول

۱7۱-2۸ 

 فط تهی کار ن ا ۳

 ی د س

UEروصنم وا نالا فرش 0  
 ريهاشم ( دیدسلا حشلا ن لا دیع ل ۰

 هردبقلم هلببقل (بطلاسیئ ر) بولوا ندمالسا یابطا

 نیعلا  ناندع وا) و نددب دس میش یرد ی ط

 ناو ا ج ک كب زونه ,بودا لیصحم ند (ییرز

 _ همطاف ءافلخ رصم « یالوط ندنراهم ی هدهلآ

AEE۲ بورک هنتسابط تمدخ كالا ماکح  

 رکید نالوا قالخا كنويو ؛شلوا لئان هناصیصخ

 كولم دز ندکد تا تمدح ید اک ترد

  دخ ید كني وا ندلا تو هدنضارقا ك« مصاف

 كب كناد ردق رم وز ؛ شو دا تم

 ES (طلا نیرو هب رمت اسلحإو ماعنا قوح

 رخاوا ,هدهسا شلوا لا هنورت لتیلک ۰ یدیشلوا

 و یساف قوحرو یتورت « بونا یمهناخ هدنرمع
 ۰ ردشعا تافو هده رها ها9 ۵۲ ۰ یدل |

 دواد لضفلا وا ندلا دبد ج

 یابطاریهاشم ( نا ز (يلس نالا و

 هدنخ راته ه٦ ۰ یدیآ بهذلایدوم «بولواندرصم

 ولاو یدوهلا عيمج نب هللا ةبه « بوغوط هدهرهاق

 ا

 4 وداو : شعا

 هدنرداقم نيمن هللام سا لوصا تن هک ص و هدرفم

 رکب ونا لداع كلم . ىدا
 هدب رصات ناتسراء .بوذل و هدنتیابط تمدخ تر وان

 « نذابرقا باک . یدردا تابط یارحا یخد

 باتک» كنموننلاح و قلا هرزوا باب ۱۲ هلساونع

 ندهنس ناسکس .ردراو قلأت هنب «ضارصالاولاملا
 فعص هتسرازاوک منم رخاوا .ردشماشاب هداز

 4 یدشل وا یراط

 شعارف تراهم ر دوس

 جام و ندنسارعش نارا

 ا «بواواندندار ل ۱ روعا ا

 هاشم ضعب هدنرلتیب و «شغلود رصاعم هلبا ی

 : ردکز وا هءطق وش .ردشع | نابرح را هطراعمو

 شراخ لک زا هک دتروک

 شرازاک رب دنهن ی هک تسدمرح

 تس:«مشچرد هشیمه شراسخر قوچ
 و

 تدده ه ره سک۶ع

 ندلاقفوم نروصنم وا)] ۰

 ریهاشم ( بالقس نی بوقمی بت
 و رسخ ندلا ن 5 بولوا EE اطا

 دهد ر

 شراپسخر ۶م



 ی د س

 نیدلاحالصو ؛شعا لیصح یبهیمکح مولع ندیهاش
 هدهشمد هدعل . 9 و هدنتابط ف كنب وا"

 ]| هققر ن نیدلا دیدس

 هتک مولع .هقشپ ندقدلوا یسهمان تراهم یخد

 و یسه رم ید ندناسدا و موجو تادهو

 ( يح ) هدنخرات ٤ . یدیا راو هد

 «هرکصندکد تا | مولع لیصحو ؛ شی وط هدنس هبصق

 بولا ینو قترا ین هدقشمدو نقرافابمو طالخ

 ؛شفلو هدنتیابط تمدخ كئاوذ قوچ رب ندنکوام

 ییدردشا اس كنکنز ن ندلا رو لداع كلمو

 لئات هناصصخحم < بو دا تبایط یارحا هدناتسرام

 هدنځګ رات 7[ ۳۳۵ یدبا راو یتراهم هداعلاقوف هدیو

 ةدیصتلاو هیهاشلا ةدی رفلا باتک» . « هابلا بودا یف

۳۰:۳ 

 1 ا (رعالد) . یدعفلوا بصز یتواعم مهم هدءد و ۱

 ردشغل و لخاد هدنس هبنف تيه تایفشک ك( سالب ال) | دو ءانثلا وبا (

 (ناتعلا م

 ۱ ناکا : .بولواندمالسا یابطا ریهاشم

 ؟دنتح یرات آ قلعتم ۳ ي هضایر مولع

 باتک چاق رب

 | اونم « لئاسلا فح و لثا-لافطل » . ردشا تافو

 | >“ امدنلا سودرفو AGA نوناق باتک » >“ ةه الا

 ««بورةملاو لوک املا رب دت ین بولطلا ضرفلاتاتك»
 ف ةزوحرا DN € تالا فام وحاو م هلاتم »

 « ءانالا نويبع » ۰ ردراو قافلا ییناونع « دصلا

 تیب کیا وش « بولوا روطسم یرامشا قوح ر هد
 : ردن د هلج وا

 لقتالو لوقت ايف المج نك
Aداسفو اذن هت  

 مه ۳ كلبق هایکحا ةعامعف

 | وداسق لاقلا نم لی ملا ناک

 رهف زا یا وا قنروخ | ریدس

 . یدشفلوا ان نور ندنکولم نارا ندنفرط

 ۰ رد وص ید ییدلوا رم ر هداروا هلعسا

 هصه> بولوا ندناراصتاو تان | هسادس

 ۰ ردنس ه وار كط رش ٹی دح ر . یدیا

 ۔رشتسمریهأشم هسنارف (86111101) 1

 هد۱۷۷۷ بولواندننیمصمو نیق ] گم

 هد ۱۸۳ ۲ و ۰ شم وط هد ( ینروغوم نیکنا)

 ۱ یتسادازآ بز )امنع ر

 ۳ $ قلا ناسد (همامع) هدهفاسم وب هلغلوا قازوا |

 رولوا دم ه رحم كل هرتم |

 رک ] نارمعت را هریح هک« یدیا

 تامولعم قاط رب راد ه هیقرش مولعو ؛ شعا هجرت ۱

 ۱۸۷ هو « شم وط هدسراب هد ۰ ۸ «بولواندنرق

 هدیزاح بولوا عطقنم ید هد اط لسل توب

 ار س

 4 رم دنرتكم هیقرش ًةهنسلا م رد ا تافو

 ا كيتکم طو ص هیعوم ةن اطتک و ینواعم

 بانکی وچ ر قلمتم هموجمو تثه ندس رع ناسل

 بال كنيشک ارلا ىلع اع نسما وا صو صلا ىلعو

 هجزسارف TI هنلامما تروص كنه

 . ردشعا رشا تادیقنتو هخرات

 ِ ۱۳ ماتم یخد (وسدسربب یبول) یلغوا

 1 ارت کم هسلارف هدننافو كنبردب . ردشع | تافو هد

 kk ثبردب . یدیهفلوا نیت هنتباتکی س یتکم هقرش هنسلا

 ال | یاذع یخد یسدنکو رک ینراثآ ضع

 حو تجایزا كك ما
 e .ردش۶ | 5 ور ماطرو هجرت
 ۰ ردشمزا هد یی رات

 اورج )2 ارس موجب ی

 . ردشعا رب رحم

 ۹: PAL ر لام ازا وتم هرح لحاس

 قرع « بولوا لابج *لساسرپ لوس نالوا دم

 رتمولک ۲۰۰ ترانو ۵ ندرحم لحاس یراکتا

 دف اطارس لابج .رولوا دن هووا رب قاعص هلبس هد

 8 ۲۰۰ اس رقت . هلفلوا یهتنم هندع « بوالشاب

 e ۰ یرلعافترا .

 ۱ ۳۳۳ لا دردهدنسهرآ هرتم ۳۰

 تولوا ص ندرلغاط قوچ ر رونلوا داب 2

 را یدیرللوقو هبعش قوحر هدنع : صوص |یلع
3 

 قح .ردلساتمو طو ص هننراررب یسهلج «هدهسرا

 E یم هن زفروک هبقع هلا قش

 رس لابج اا طاطا لی یسیلامش مق
 2 کعدنتیح برع كنارس لابح .روبفلوا

 ۳ شنت | ادام هدنلوح انهد نانلو هد نته

 نانلو هدنرزوا كنهروکذم لاح .هدلاح

 الغاط وب یلوا لئات هاوه رب مالغا صو و



 و ی

 یبرضو قرش كلارس لابچ ۰ ردهدنس هاس یعاقتوا
 یرعوط هقرش ٠بوقأآ راوص قوح ر ندنرلکتا

 یرغوط هرع « هدهسروروق هدنراموق لوچ رثاقآ
 هزکد قر هنابط هنرارح تلن هما یفاطرب كنم ران اف

 هدنرانامز شوطا هات

 قجمآ
 . رولوا لصاو ردق
 یس و ترهث هلسعا « ناتسبیع دوعسم 8

 لابج
 ندیونج یراهعلشاب ندرلغاط ندا لیکسشت بارس

 «عالکة ارس «رفاعم ةارس

 «عناصمةارس «ناهلا ةارس «هعرةارس «فیسین ةارس
 : ردرز هحور یقرهالشاب

 ةارس «نالوخ ةارس موتهاو رذع ةاّرس « مدق ةارش

 ةارس «ءاب ةارس ء رها رخ هم ¢ نو ةارس « ع عو تدج

 ۱ هاش ین ةارس « هلبجحم ةارس « نارهز ةارس"« لاو

 ۱ ۲ : ی 2 0
 ۰ فا اط ةارس لناودعو

 «قرهلوا ینفخم بنا (یآر نفارس)
 . ردیرکید مان یا ارس

 | ءارس

 مهح و ض را بولوا ندنرادومعم ۱ سیارو

 هلرلن الس . ید رونلوا دع ید ص تخت و تامح و

 هسل اطب .یدرونلوا ر و صن هدنروص رب شفلوا هطاحا

 لمکم  بور و تىما هدایز 4 دابع كلو رصم

 ۰ یدرلشمر دی اب رادیعم ج سج هلم | (نوسارس)و رالکیه

 هدهدرلاروا RE هامورو هنات و یتدابع تون

 قوس کا ارادت شدنش وا یاس رث وسارش

) 5۵۲۵015 ( 

 | یس هنا EI رومشم «بولوا کمد هر دنا

 . یدنا هدنجما كنون ۷

» 

 مولا رس دو | ویا 0 56۲20109, ) موسارس دواب
 “دام | ( 612 0607

 [ ۰ هللروس رظف

 یر : 3
rs 

 و فرش تدح رب ندب د

 یعسا لصا هک( نیهلا جارس دهاحم و ا) یک و

 شا دنقر هدو ترضح ریح# 6 بولوا (مت)

 همس جا رس ندیهاندتلاسر ترضح بناح هلفلوا

Yo 

 | لابح .ردهدنسهاس یراوص هلیءافترا كنارتس

 | كرایرصم یسا (

 آنفهه 

 | لاله یلغوا هک( هعاجم نب جارس)

 ار س

 ندنسیدنک دهام ن ی یورو . ى روش

 ثباد یا ندنتسارش سوق
 : رد صا ۱ 0 تب

 هدروهال « بولوا و لصا نع یسک ر

 نیدلارصان ندنده» شم ]| یدلاسیتو ؛شلوانکقم

 ۱ ردشفل و هداضق تمدخ هنس ۸ كدهننامز دوم

 ندلارصا هیلاراشم بولوا یسهرم ندمولع ةفاک

 باتکرت هاساونع « یرصات تاقط » هنمان دوم ۱

 : ردندنرامشا *هلج یعاار وش . ردشم "

 یدرک شک ادد رجب هک لدا نا

 یدرک شک اي دو هک یداش ره زا

 هک ان هک ات هک مهک آوت یوخ زا

 یدرک شک اله هک دتفا رد هزا وآ

 ناتسدنه ( نیدلا جارس دیس ) ۳ و
 « بولوا ندنرهش دابا تكنروا ی هدنس هعطق میکرد ۱

 تافو هد ۱۱۱۷۷ و ۰ شم ربخ رم رب هناشورد |

 « ردراو یراءهشا هدنرناسل ودراو یسراف . ردشعا

 ار اکو تب وش

 دنام راشمشو لک یان# لدا ردو مديم

 دنام دایص ندرک رب مس نیا تمایق ات

 ما| ا ناوف

 ا دجا 0 ۱ هلو دلا جارس

 ناخ یدرو هللا ) یدح « بولوا ندنرلباون هلاک
 هلاک هد ۱۱ 4 .هن رزوا یتافو نخ تباهم

 یهتک.ک هلرح نالعا هرزلکناو ؛شمک هنغلباون

 7 ا وکو التم هتهافس «هدهسيا

 هثب رد دم روش درک هنس ر .ندنفب دل وا مدآ

 سا داد شا زا

 رو :شلؤا رو٧ هب هل اصم دتع بورجاق ندلا

 عقاو « هلک 2۱ موه هنرزوا ل زلکنا هرکص هنس

 هلکز و بول وا لوتقم و بولغم هده را نالوا

 -افو .ردشلوا ضرقنم یمهیمالسا کک هلاکت

 ۰ یدیا,ودنشاب ۲۲ هد

N E | 

Eهدنلحاوس ینونج قرش كب ودل  
1 

 بداو مع « بولوا یناون كنس هطخ كنانرک عقاو ۱

 یلاوحا جارت كنسارەش قكل « هلفلوا تاذرب |



 ا ر س

 هلر د مانو « قلار ا رک ڏن »و «هرزوا قلوا یواح

 ردشمزاب باتو هلساونع « كرنانرک هتسدلک»

 ردع ا:بیئرت هد۱ ۲۰۸ نان و

 نیت سفر یی ودا نیدلا جارس
 حشو ندنساصا ریس خرف .ردیلدابا رک ا بولوا

 مد را 2۱۱ ۱ وا نه دامحا تار

 5 ردشع | تافو

 تاقر هدنرلنب « بوش ر وک هللا نزح يع میش

 ۔اطخ یهدنرامشا كملاراشم معاش .هلغلوا لصاح

 ر هلتناونع « نالفافلا همين » قرهلوا کا اب یا

 یخد هلکغد « وزرآ هک دب . یدشمزاب هلاسر

 ةرکذت رب هلساونع « سئافنلا ةعوج » فورعم

 ۰« یرک هاف < یمظع ةه وم 5 و یسارمشلا

 فاریعا» 6 تاده غارج» . « تافللا جارس»

 تاضارتعا باوح » « « ارمشلا تافطص » , « تاغللا
 ««همانردنکس حرش» «ینع دناصق حرش» « 6 رینم

 « تاج رم نات ساک حرش » «« یناعلا رصتخم حرش »

 عماج یال كدناسا یناتسدنهو یافت هل رلن اونع

 هنراعشا .ردراو ینات کر هلساونع « ظافلالا رداون »

 . یدمهنلوا سرتسد

 یارمعش رها شم

 ۱ خلاب ندا جارس «بولوا ندنارا

 | تب ییار وش .ردیسهدئد فطل كهاشمزراوخ
 : ردندنرامشا *هلج

 لیهسنس یوب وزا دب اي ناچهک یم نآ
 نانحنشذک نآ زا دربک كنر هک ی نآ

 نیمایو نیرمسنو نسوس یو, وچ شی وب
 ناوغراو رانلکو هلال كنروچ شکذر

 ررض ىب عقل وردو مدت حاتفم
 نایاریب دوس ورد و یرح بابا

 1 2 ون ی صفح وا ) ما 2 دلا 1
E EMESIS 

 «شعا جرم ین ی راخ مک «بولوا ندنرب دمو ع

 هد ۸۰ ٤ یتافو .ودشمزاب یخد راب اتک ضعب رکیدو

 ردشلوا عقاو

 ! |یدنواجس ندا جارس

 | «هلروس تعجارص

 «یدنواص-» |

 هسه د ام

rot 

 هجرتلا فلاس هدیاهذ هد ۷

ِِِ 

 3 اا نز یرد

 ماھ یناتک « قئارلا ر لا و a ا كہ

 19 هلساودع « قافلا رملا» هناتک « قتاقدلا زنک » و

 ۱ رخ اوایرعه نزق ىجا .ردشعا ر رح حرشرب
 .ردشماشاب

 ّ es ۰ ۳ هحارص . ردیانوزق

 هدننامز كناخ دعس ونا . یدردنا ماود هنسل ام

 اعم هلا ناک ازد یەو ی واس نالسو ؛شماپشا

 لاارح ر هفغط المو هرعاشم ضعل هدنرلنب «بول وا

 - هو دن اما *لج یعابر وش هودشعا ۱

 تصو *هدروآ رب و مس ناور بآ یا

 تسون "هدرپا رس نهپ نا ورس یو

 "هدرپ غاب سورع هجن یا
 . تسوت "هدروآ همه نیا ابص داب یا

 ]3 اس
۰ ِ 
 تسود

 برادا ندنسارعش نارا

 <E ۰ ال اهفصا

 م وش . ردراو یرهش هلق الخآ ع نسحو ترام

 ا

 دش نطو متسشن هک اج رهب رجه زا
 2 نچ متسش ذک هک وس رهب هیرک زا

 2 « یر و اک | ارس

3 ۳ e 
 ( Serradifalcoطا هیلی

 و تلابا رب كنس ۱ وملافدارس
 برع هرتمولیک ۱۰ تكنەتزىناتلاقو هدنس +

 طاو لو ربمد «یسل اها ۷۸۰۰ «بولوا هبصق ر

 ردراو یرلن دعم ی .

  ۱داو نک نادذخما كن اعمنص و

  ۱ر )روتا بولوا یمن 7 مس
 | كوك رب یتساروا « قردلوا عج « ۰(ناونس) یوص

 ردیا لیوحت هلوک . 1
  (Serra Capriola)الانا

 E ( هتان اتاق ) مپ | لوید اقارس
 ر لامش هرتمولیک ۲۲ كن (وروس ناس) و

 هو
 . ردراو یس اها 6 ۰ ۰ ۰ بولوا هیصق ر |



 ۱ ر ن

r.كلاذ اق ندا  

 ىد o ردرعسا ۱ هفارس

 هد رج اس رس هک (ینالبعلا بای | نب دوخأب
 6é) ةا رس ن هقارس) تج..ندشلوا ده هادنسآزف نینج

 هردشعا تاور ندنس دن فووع لب دحاولادیف هک

e:رد هک (یجرزلا یراصت الا هبطع ن هقارس)  » 

 هدنسهراحم هتوهو هدنرازغ هبیدحو قدنخ دچا

 دل وب هدنتسم (هضر) بلاط یا ن رق

 ۔وتف باب هدیقوراف ترضح دهع هک (ورم نب هقارس)
 هدارواو ؛شڄا ص هلراینمرا «بولوا رومأم هنناج
 شمار فاخ یهر ن نهرادیف ,بودىا تافو

 ن هقارس) س . ردبقلم هلی ( رونلاوذ ) ىدا

 ینسلربدنیب هناوپح هرزوا كیا هتسازف كوت هک
 «بودنا بلط ندنعدنفا ( ملص ) هّلا لوسر تر
 ۔الغآ «هصل  یناوج یغیدملوا ناویح كج هلبردنیب
 نذلا لعالو » هدنقح یلاثما وو و ؛ شعود قره

 «جلا میلصا كوتا ام اذآ

 هدناوزع ةفاک هک ( بک ن هقارس) س . ردشلوا
 كن هواعم هدناور رو ؛شقلو هدب ون ترضح تعم

 هماع هدتاور رب رکید و ۰« شتا تافو هدشنامژ

 هقارس نابفس وا ) س ءردشلوا دیهش هدنس هلو

 كا كنلج هك( یلدلا ینانکلا مش ن كلام نب

 نمدنفا (ماص) تاساکر خت ترضح «بولوا یروهشم
 رکبباترضح
 ین ترضح ,هلغلوا ندرلنشود هن را هقرآ هدنرلق دروس

 هرم .«هدلاح کیدسا برق كب هنراغراب و هناشیذ

 هعفد چوا قرهنالپاص هرب یناویح هلا یو ترضح
 یرک ی شرق دارفا نانلو هدنسهقرا « هکمشود

 ماحرتسا یییربمغب ترضح یاد هلیطرش كمروج

 تیمرک رب او كيکرب ندیهانپتلاسر باجو شا
 «قرهلآ تداعس همان ر شلزاب هنرزوا یسهچراپ

 همان وبشا هدنلا هدهکم حف هدمب .یدیشعا تدوم

 قواو ‹«شمرکه نجما نیسم رکسع قرەتوط یتداعس

 ردق هب یوس ترضح روضح هد سم را 2 راقارمو

 ترضح .ردشلوا فرم هلهالسا تفرش
 یجن ۲ 4 هدنتفالخ نامز "دل (هضر) نام
 وا .بولوا یخد یسهرعمش تعیط . ردشع | تافو

 : ردشلنوس یرلتیپ وش ًاباطخ هلج

 نیت ۰ رد

 و

 هد رڪ لاس

۳۲6۶۵ 

 و یمهیل ۱

 ار س

 ؟دهاش تنکو ل هّلا و مکح ایا

 هغاوق خوسق ذا یداوج مال

 ادم ناب غاكشت ملو هدع

 همراق اذ نم ناهربب لوسر
 یناف هنع موقلا فكب كيلع

 هاش یون اه برجا را

 مهرس اب هیف سانلا دوی ی اپ

 هلاستارط سانلا ميج ناب

 یث رقلا رقعلا ن ةقارس) یرد كورم س

 .ردشفل و رضاح هدنساع ردن هک ( یو دعلا

 كولم هدربیک طحم رح ((:0۲۸۳) |
eبول وا هر زج رز ندناط یرازح ۱ ۳ » 

 یبونج ضرع 4" هللا ۳" هدنتهج برغ كن هینکی ی
ae E eS 

 «بولوا هرتم ولیکم بم ۷۱۸ ۶ یس هرس هاست

VR ۰هب رغ ندقرش .  

 كركر كا «بولوا دتعرلغاط هرصرب هل وط نالوا |
 . ردهدنسهرا هرتم ۳۰۰۰ هلا ۲۰۰۰ یراهورذ | لزا یسهعرح تآ

 - امن لحاوس .راقآ رارهن قوچ رب ندن رکتا یلونج

 كب «بولوا عساو كب یرلنامروا
 هداز ك یتاناسن هردراو یعاونا دا رلجافآ رادتيق

 یتالوصحم راس و یعاونا كتارا یو او هشت
 من یرلفرط جاو هلرلیالم ِ یلحاوس .ردراو
 مسقنم 9۳۹ اه وب و ام وا یو
 ءرارین اط ینیتلود كنات سا ران و بول وا

 هدناتسدنه ( ۹۵۲۵۲۱۵0۱۲ ) ۱

 ( ناودر ) كنسهطخ هلاکت دوم رسم

 غاص كنیربن یلکوهو هدنغاعس ( یلکوه ) هدنتلابا

 هرتمولیک ۲۰ كن رهش ( یلکوه ) قرهلوا هدنرانک

 قد هدانا لا ندهتکلکو هدنسسیع بوج

 بولوا هبصقر یزک اضق هدنرزوا یلعخ لو ریمد

 .ردراو یرلهناذمع یصح و دغاکو یسلاها ۵ ۰

 هدمب « بوللو هدنلا كنهقراءاد تقو ىليخ رب

 .ردشفل وا همد ام ندنفرط یس هنن ایموق زیلکذ | ناه

 رب كرلن و «بولوا ی 1 كنبرلرئویسیم ناتسنورپ
 . ردراو یر هنافتک رو بتکم رب اا

 هللا لس درا هدناعا رذآ 0 دوخاي) 1

ERرب «بولوا هبصق ر هدنسهرآ زرت  

 ۳ دازکنحو ؛شفلوب او طقسم كاع قوح

۱-۰ 



 لتق یسیلاها ,قرهنلوا برخ ندنفرام رالوغم هدنر

 .رد (یورس) و (نیوا رس لسن .ردشفلوا ما

 تكیدنو كنابلاتا )Serrava1e( | هلاو
 1 فا ( ةر واز و هد-ذتلابا ا رجب

 ۰ «بولوا هبصق ر هدنلامش هرتمولدک

 كونو كرا هلا هخوح و یتکم یو ؛یارس رب

 «یسل اها ۵ "۲ ۰

 . ردراو یئاحارخا لابو با رشو یرآهق راف اش

 - وس تعحاص SL »| ا ۱

 د ہل

 ۳ و
 | هنسو» ] هنسو یارس دوخاب |
 تعحا ص منم او 4 ینارس ا

 هدنت الو هنر دا (هزویارس دوخاب) یار

 هنساصق هزو كنفاح- | سالک قرق 0

 یک hE ندهبرق ۲۱ «بولوا هبحات رب مات

 هدهفاسم قلتعاس ٤ ندهزو یهرق یارس نالوا

 هدناتسدنه (86۲21-131101) ]| ۰
 دابآ دار كنتلابا دنقلبحر ۱ یر یارس

 .ردراویسلاها ۱۱۵۸۰ .بولوا هبصق رب هدزغاعس

 اه باعا هلن كش ۱ ۱

 هبصق ر هدنتلابا روا شي ج * | طاص یارس

 ندیم ز دا ات سفر ینلاها ۱۷۵ را
 یرلیومق .ردراو یتاعونصمقاعتم فا وق و یناوآ

 «كرهدنک هنر افرط یاس كتلطسو ئاشا و هناتسناذفا
 .راراتاص ین رلت الو معم

 لزکو» تتلو دا
 ۱۲ كنبلزکدو هدنغاعس یوک یارس

 ندنیدنآ و رمزا و هد رق زا

 ر یزکم اضق عقاو هدنرزوآ یلعخ لو ریمد نلک

 99 «بولوا هبصق

 یونح عل لول

 راسو تابوبحو یسلاها ردق ۰

 یوک ی ارس

 افرش «یلزیکد سفن ندنتهج قرش بونج یماضق
 ساوطیخد ًابونج «یللزا ار یم: نادل رپ ا ,لاچ
 هل هبحان یوکۍ ضاق «بولوا طاحمو دودحم هل رلاضق

 ۲۵۰۹۹۰ یسلاها . ردیکم ندهرق ۲۸ راز

 ناسا ی ۱۵ کا دان و « بولوا یک

 یمظعا مش كتسضارا" ء ررلسم "ال ماگ: فر صفت

 ك:غاط باب هدنتهح یلوذح برع زکلاب «بولوا هووا

 .ردراو یتراجت هعرز تالوصح

Yo بت و نسب x: 

 ۱ زدغاط روکذ م یا چاق رب . رولوا دتع یراکتا
 .امرا سردنم .هلا قس یتسضارا كناضق .كرهنا
  تابوبح «بولوا . رولکود هنغ

 لضاح یعاونا E هوم و موزوا هلبا هع ودتم

 یتاناویح یبخ .بولوا هوچ یخد یل .رولوا

 . ردراو

 تدنم ك ینار وط

  كنتلايا و اهن ایام اس دات

  هیصق ر ست دانا ےظع ۱ یارس

 .ردراو یسلاها ۰ «بولوا

 ,Serayou 8۵۲2 ) وحارس 2 1

 مق ك:-سەرزج هواح ( ز1 ما

  ندرلغاط رانب ماط رب هک .ردقامرا رب هدنسد وئح

 ۱۳ هیآ | ییغوط هینیغبوذج هدعبو هونج «هللاعرن

 .هرتمویکا ۲۰ یسارح .رولیکود هب یدنه طع رح

 اس 4 - مس قرط یئاشا تولوا هدنلوط

 9+ «ندنغی دنل و یدس موق ر هدننغا «هدهسلا

5 
 .ربلب رک ندلودح ۳ شفت وا رفح

e : ۱9 هنس هدام  
 E E ۵ ہی
 ,Seraya 2]50720) هح ارس دوخاب ۳ ی
 (لاب) ندنرازح یدنه دم رج 7

Eتولوا غاط ران ر هدنقرش ا » 

 Erî | هاوه هدنسهمالتای ر كناکر یسالعا مسق

 ءرا هرتم ۱۲۰۰ «بولاق یلفسا مسق زکلاب .هلغلوا

 ۴ هردراو یعافت
 كنسهرزح هبش انیس ( 5۵1۳۵۱ ) ۱ ان

 كروط لبجو هدنتهج ییونج بر
 لدهب شب «بولوا غاط رب د رفنه ہد نسب ی لاش

 افرا هرم ۰۰ كنهورذ نالوا تراس

 مظتنم ریغ «بولوا غاط رب قلابقو كد ك هردراو

 یراق نالوا کا رتم هنتسوا یر هدنروص رب

 اعم 4 كرم . هلغلوا لکشلا تیغ ك

 ۳ سیو درد ر ندن رب یرادن ېک
 هدنرلفرط ضعب .ردکو کح رامسز ماط 9 هدن را طس

 «بونلو یرلحافآ بورخو ایساف ا كرلايق

 هنتسوا . رافآ راوص قوئوص قارب هدندنرب چاق رب
 هع انس نوت ندنسهنن . ردلکشم یخ یلقیچ

 د £ ندنرلفرط برعلا ةر زجو رصم هلیسهرب زج

 روك نوک یاطکآ و



 به
 در ی سعد ہد (ید) ا نارا

 وس,؛ندنسهروا و طاح لع و
 هداند دیشرلا نوراه « بولوا هداح كوس ر راق

 . شمرلیوس ینکیدمروک رب لزوک ندنو

 هدنظساو ایده رد ع هک 6

 ی سرت ۱ ناراد
 (راوزبس) یرازک م .بولوا تلود كج وکر شمر وس

 هجاوخ نب قازرلادبع هجاوخ یسسّوم .یدبا یرهش
 ناطلسنالوایربخا كټ هساخلبا كولم «بولوا هلا لضف
 كہااراشم ہا داپ . یدبا ندنلاجر كديمس وتا

 نالا ءالع هجاوخ نانلو یسلاو ناسارخ هدننافو ٍ

 طض یلاوماو لتف سادن تودا ه را هد

 هبطخ هنمان یدنکهدراوزبس هدنخ را ۷ هک

 هده رام ییدتا كلا N هل .ساقفر . ردش#ء وقوا

 .هرکصندقدصا هنحاغآ راد ر «بو راقبح ین رلش راص

 ¢ ندن راکدرک هلادح نادم « قرهلوا وا شا

 رب یرافلخ « ردرلستفاوا بیل لب (نارادیرم)
 لها ان یک هدهسرلشع | كلم عیسوت اهد هجا

 نامهو ,شعشایغوا هلراررب «بولوا رلمدا هيقسو

 +۹ ران و | و دن مةلا هلا یعینط توم یر 2

 " لالقتسالاب هنس ۳۵ زکلاب «هدلاح یراقذلوا نت
 اتخلوا بات هکنلرومت هد ۷۷۲ « بوروس مک

 هنس ۱٣ دنوم يلع هحاوخ نالوا یرربخا رادمکحو

 كالاو هدنتسبات تحت كملاراشم ركنا یو
 یر واح کرا هلیسیماسا تااراذنرس . رد ۲
 - ردرز هحور

 نیدلا ریهظهجاوخ ۸ قازرلادبع هجاوخ ٩
 ۷۰۵۹ یح هحاوخ ردارب ۷۳۷ هللا لضف نب

 E O 8 نیدلاهیچو؛جا و 6٩
 نب نیدلافطل هجاوخ ۰ ۷۳۸ هتلا لضق نب دوهم

 شا دوعسمنیدلا هیجو Vto روج دک ی 8
 ۷1۲ نسح ناردهپ ۹۱ ۷۳:۷ رایدنقشا 1

 ۷۰۰ دوم ىلع هحاوخ ۴ نیدلاسءههجاوخ
 AYY ىلا لالة الاب ۷:۸ هللا لضف نی 3 1 ۳ 2

 ۷۸۸ لا هلبتفص لاو ۷:۸ نیدلاسمم ی یعهجاوخ *

 ۷۰۳ يخي هجاوخ ریما ۷ |
 هنسهدام « اشاب ىلع «| اشاب لع دانگ

 1 ۰ تعحام

 كن هسور (Sérébrianski) ۱ ار

an5 (روغنوق) و هدنتلابا (مد) کس  

 (هقنایرب رس) قر هلوا هدنسال امت قرش هرتمولدک ۱ ¥

 تار س ۳:۷

 ۶۷۰۰ بولوا هبصق ر هدنرزوا یرادنن كن رهن

 ص وصخ هه رح Erde 3 یراهناخ ربمد .یسلاها

 . ردراو یرازارحو یسهقراف رکنل
(Sérébrianka) °تن سور  

 7 4 هی
 هنغامرا (هنلوو) هدنتلابا (مر) ۱ ایر رم

 هنیرهن (هباووسوچ) ندنرلعبات یره (هماق) نایکود
 ینرع كنلاح ANNE لاروا «بولوا یار, رولکود

 یغوط هی رغ بونجو بونج « هلنامبت ندنرلکنا
 ینرلهنکام كنیراهق راف ( کسنایریرس ) «قرەقا

 ۱۲۳/۸ یسارح «بولوا یلتعرس كب ینایرح ۰ رربوح |

 ۰ ردهدنل وط هرتمولبک

 دلتا اوتسا طخ ندنرازح دنه 3

 دروناکو یغی دل وا هطآ رب رولو ۱ ین

 ۱۳۳,۲۱ نع اناویفارف داوا اع .قواژوا
 ودر وات

(Serpa) ۱ ۲هدنشلابا (وبتملا) دیک رو  

 ا ىز هزتهواک ۷٩ تنم اتش والس

 ضا ۰ یسل اها ۵ ٩۰۰ « بولوا هبصق ز اه دنسبب

 روهشم « یبارش لوبقم ‹ یریثب لزوک « یر م
 .ردراو یروناج هرق قوجو یرلهاب

 ثبت همسور ) ۲ ٤

a TE Eقن و وطنم ِ ۱  
 ه هبصق قرهلوا هدنسب رغ بونج هرتمولیک ٩۱ كن

 کیا كتر (هران) نایکود هرم ) هقوا ) نیش

 ۲۰۹۸۰ «بولوا هصقر یرکم اتو عقاو هدنراذک

 اوج تای تم یاب سو لا
 «هکرس هربب «تیمرکو هلغوط دغاک ,نواص یصح

 « یر هناخ ریمد « یر هش راف هارا و هب ویک یازجا

 رىتلشيا هل ۰ لصالاو یرازارح «یر هناخابد

 هدنربهقوا «یتراجم كلشیا كب ,یسهقراف ردق ۰
 . ردراو یراس چوا هدهنس و لو ریمد ۰ یال

 ءزوط «هتسارکپ «زونک هلا هریخذ یناجارخا هعاشاب

 . ردیغای رذو رکش «یغناب زوموط «یمخ نتک
 ندنرلعبات لوص تن هنوط (56۲0۱۲) ) „

E(هنیووق ون ) تاایرتسوآ هک ردرهن رب  
 ندنرلکتایامتقرش كنلابح *هلسلس تایراق هدنس هطخ

 ندیاچ ییا هلرلعسا ترس كچوکو كور ندا ناعسن

 هنادضب و ل ع یرغوط هیقرش بوتج ۰ لعقتلا
 «هواجوسننیا ندنرلغاطتایراق هنن ندغاص «كر هریک



 ت ر س

 «ګزولو وقینیعر «هننوپ ,سورتات هجمرتسیب «هوادلوم
 «قرهلآ ینراوص كنربن ( دالر ) یخد ندلوص

 ‹كرەنود یرغوط هترش هدندودح قالفا تا

 ارج .رولوا بصنم ه هنوط هدنفرط تسوا كصالغ

 .هرتمولک ۲۳۳ ؛بولوا هرتمولک ۷۰ یلوط كنس

 ندلص برق هنععنشم ات . رد هدنلخاد هسامور يا

 ند( یشن ولوق) زگلاب ‹«هدە۹سرا خاص هکمردزو لاص

 ۔وح . رداص هّسافس ریس یلفسا ےق نالوا یغاشآ

 ه راد دتسمسو هرتمولیک میرم ٤۷ ۰۱۱۰ یسهّض

 رهن ر هدنس هطخ ايلا كنابرتسوا ۱

 هلن امن ندر هت قاط رب هدنساضق ( یدورب ) ال

 ییاو «نایرج یرغوط هونج هدعبو هقرش بوذج

 .ودح هنووقو دا ندکد تا وو ندنجما كوک :

 مقتسم طخ یس رع .رولدکود هنغامرا (رتسین د) هدد

 ۔الوط هدهسیا هدنل وط هرتمولنک ۱ ۵ زکلا هرزوا

 .رولواغلاب هنلثم کیا كن وب «هسروالوا باسح یفلقیش
)Sere1( ۱۔هطخ هنيو وق و كبایرتسوآ  

Saكمونرح و هدنس |  

 هد رق یدودح نادغب قرهلوا هدنسق رش بونح

 ر یزکص اضق هدننبع لحاس كرم نالوا یانمهو

 تآ كلشيا كبو یسلاها ۷۲۰ « بولوا هبصق

 ۰ ردراو یرازاب

 طب :ارط(ردهلاه رسکی دزنابز موبلا) )ت

 هقر هلا ساب | رط و هدنت الو برع

 هدنسیونح قرش هلحص ۱۰ كلبارط و هدنسهرآ
 هلروس بولوا هبصق رب کسا هدرګ لحاس قرهلوا

 ىدا راو یرازابو مماج هلیسوبق جواو یدبا طاح
 تاب طقسم كناوذ قوح رب ندنیندعو الع ربهاشم

 هصق و یوم توقا . ردیارخ موبلا . ردشفلو

 | هدراب*هلماعم ه دن رلیحتاس و هلعط ترشح كنسل اها ۱

 هب را دنک هقشب ندس رع و ین رلقدلوا روپشم هللا

 س .رودنا نار یفیدلوا یخد یرلناسل رب ص وصخ

 «قرهنلوا ذاا اضق ر هلعسا و هت تهج وا مویلا

 ی هیات نسخ :كنتن الو برع نا ا

E REE یزفروکترس 

 .ارصم ی ادنتهد یارک كل ارط بولوا یزفروکر

 نانلو هدنتهح یلونح برع كنىزاغنب ندننورپ هط

۳:۸ 

 | ,Sereth) 56۲60 ) درس دونخاب
 ۳و یک هتک كن (الیس) م کحو ؛ ن لوب هدنت دعم

 1 .هتندنک ین رکسعو لاها كناروا < وک شاخ ۱

 ۱ هرتمولنک ٤ ٍس

  باق هدرهرام یکتا هللا سونیمو و سولنمو

  لصتمهلتافاضم (ههر تنش) ینافاضم .بولوا هبصق رب |

 جر س

 | كت هرق یسیفرش مو ؛ ؛ رول وا دتع ردق هنور

 كاسب ونح لحاس .ردنا لصاح قاقووار هداز اهد

 4و (تارتم) ناببلافت [ نالوا شفلو هدنراهتروا

 سیر و كن وت .ردشفلوا هيم هلعسا كنس

 ما و یخد 1 ERR هدنفرط قرش

 لوس هنسیر قیرفتلا لح ال ندنش دنل وا قالطا

 كحوک هننسرهنکیاو Grande) 5۲۱6۱ ترس

Petite Syrte)چ نو تر  

E: ترس 

(Sertorius)یاد امور  

  Eٍبولوا « ۱

 f شعا طص ع رب یخد كنکااسع لوغ « هلبلج

 ووا بولغم هد ه را یحچوا رب «هدهسبا شک

 4 شلآ اغودو گم ندنوا «كرەدىا قاغا هلدادرهم

 لوا ON ۳ نددالمم اا یاقفوم وا و

 ندا .ردشغلوا لتق ندنفرط (اننرب ) ندنرارادرس

  هلباههلآ هلیس هطس او هح هرق یشد ر ضا یفیدمرآ

 کف كرهدنا اع دا یفیدنل و هدنار اخو تابسانم

 . یدا شعازف ینتینماو داق:ءا كنب

 هدنسلاعت قرش كن ەهطرق هدسلدنا ن

 E ai ۲۰ ندهلطلطو | 7"

3 

۴ 

3 

 اذ چاق ر نادهالسا.یالع ریهاثمو یمنی دنل و

 ردروطسم هد( نا دلبلا معحم « ینیدلوایسآر طقسم

 ایر یهنانو بتک .ارلا
gE2 ب یبرع ندهن ی و  

 18 ۳ راد وا 2

 ر هدنسهرا رسد هلا نیبیصت

 " هدنلوط ,بولوا هعلق رب هلاق ندرلبل
٥ 

 ندنف رط

 | جرس
 و طاسیم“و < یني دلوا یجر ٤ ہدنضرعو ٦

 ۳1+ و هیصقر هدنعا هللا لح ر. هدنران ت تارف
 هرودنا ناب یوج توقا یتفیدنل و هبرقر هدنراوح

 ۲۶۲ باجرو نو رزق تو ا هليا ناز 9 هدنلاح ۳ د

 1 نیتم هل تا هدنسهرا رہا ۱ ناهجرس

 ینیدلوا یرظن دم هفارطا « بولوا هسلق رب لزوکو

 . ردروک ذم هد « نادلبلا مهم »
94 

1 

1 



 جد س
 LT (Serditsê Kamen) 7 د چ

A=5 ا #9 ۰  

 بز کم دنسدزآ اق مآ هلبا ۱ نماق >> سس ا

 رح قرەلوا ا اسا و هدنفرط چا كن زاغوح

 a ۳ ۳ ۰ | < بولوا لورپ رب هدنییلامش دین |

 هدسرغ لوط ۳ Vr fo هلا ا

 هدسونح یاشصا ( ۹6۲2106 ) 1
aكا كنسهمقج كلام اقلبزا دا  

 ۔اس یسالطآ طع رحم ,بولوا .یروهچ ت 8
 كنلنسا یارم یغامرا وتسسنارف ناو هداج

 ,هلروک ذم رحم ندنتهح یونحقرش .ردعقاو هد ونح

 یخد ندرلفرط راس سا وغالا ندنتهج قرش لاھ
 ةحاسم « بولوا دودو طاع هلبرلتروهچ ايها

 یبلاها و هرتمولبک عبر ۳۹ ۰۹۰ یس ەي

 ضع ۱۱۰۳۲ ب4 هود ا

 رغ لوط ۰۳ ۲۷ هللا ۲۸ ۰ و یونج

  ولک ۷ ۵ یمظعا لوط بولوا د چپ دتا

 | كره شب «بولوا ىلا و زود لحاس. .

 و نورب او زفروک و یوق رب چه هقشب ندنراع

 عون د قاةوقو قلا هڪ و لحاس .ردقو یسهطا

 اعقو قلشاط یف هدنتس وا كيوب «بولوا دتم هما ۱

 ر تبثم هلبسهدایز هدیراقوت اهدو راب ر قلنامروا

 یرغوط هبقرش لاعث ند رع بونج ۰ ردراو های
 | هرصر ككو زآ هلیمسا ( هنیاپاتا ) دنا كتك
 ندا کت یهیلام دو دح . رولوا دم رلغاط

 ور ) ناذلو هدنن وذح یاتنمو ( وقسسن ارف ناس )

 ( ایدنیتوق ) « ( سیرابهزاو ) هک «ردراو اهد رہن
 هتسیحمکیا دلرلت ون . رداوسم هلبرلوسا ( هیوتاراپب) و

 یخد یربن ( هییجرس) ناریدنازق نمسا هتروهج
 ایهاب ( سیرابهزاو ) زکلای ندرلنو . روایکود
 ( هنایاباتبا ) روکذم یسیکیا رکید «بولک ندنتروهج
 هنبریس رلیرک كچوکن کاب رارهن و .رزنیا ندنرافاط
 كوب هسیا هدنغامرا وتسسنارف ناس « بولوا خاص

 ۱ وا هدنسهرآ ییکیا كرلن وت هقشپ ندنراربن ( لار

o4 

 بيرق هرهن و كل هببجرس « هدهسراشیا یخد افس

 یتما ر 7 هدنرزوا رب . بولوا لاخ یهح

 صوص ا لەو هدنرقیرلار ج كرر .ردقو یسهلکسا

 ۱ كركو «هدهسرایلتماخو «بولوا ی هتيصو یلتبوط ر

 ابر

 ۔ارا . ردمالغاص رار هلیفلفاعص یساوه كن رالع

 هروک هیهبلع تاجابتحا "۰ بولوا تبثم ےل یبیط
 لتبلک هعتشب ندنالوصحم راسو تابوبح را

 یرلغاط .رولوالصاح قومنامو قوماپ هلبشماق رکش
 هیبط تاتابن و هلراجا عاونا صوصخ هالیزار
 هلرلاع هد یراهووا یکی نی دلوا روتسمهلا هیعانصو

 یداعم . ریا ردشبتب تاناوبح یلیخ «بولوا روتسم
 نو « بولوا ترابع ندلاتسیرقو ریمد هعلشاپ

 تایرح زونه «هدهسیا یوم ینردنلو ید سالاو
 رلکبلکک هلراکک هدراهووا

 هعاشاب یمیانص .ردقوچ كب یرلشوقوص هدرارپنو
 رب «بولوا ترابع ندتغابد هلیجارخا وتریپساو رکش
 » قورام هر هناغگابدو یرلهقراف مور و رکش لبخ

 «یرد «مور نکیش:یاجارخآ - هدزاو یراتمرید
 ترابع ندەقو اتو هیبط ت هتک ۵ قوماب

 «قیلاب یروتق «هوهق «غاب ر یتالاخدا « بولوا

  همردصا «یعا زوموط «لوارتب < یروک ندعم

 ۰ رد تماما ارحا هنو

 تالا ندریمد «تاحوسنمو هشقا «غاب هداس مهلت

 1 هرتلکز |هعلشاب یتراحم هردرل.ش زادههدومو تاوداو

 كلشيا ۰ رونلوا ارجا هلزیکرو هدهجرد یصکیاو
 کا ( هفیسار ( و ) هیهاب ) «ندنف دلوا یس هلکسا

 .ارخاو,۱ 4۲ یتالاخدایونس .رل دنا اطعوذخ |ندنرا

 ( واقارآ )هک رک س . ردرف هقشارف نوبلم ۷ یتاح

 لوب ریمد ر هیر ا نداروا « بولوا کا

 زدت الا دیدع

 هدامور هلعسا و ( ۹۵۲۵05 )

 : ردشلک اب ۽ ریزهجور | د رس

 جرات ۷۰ ۱ ند ۰۸۷ «بولوا یلومرلاپ یر

 ندراقلقی شب راق ضمب ؛ شا قلاب كدهنسيداليم
 ییفرا ؛شلاق هدنحراخ كنامور هنس چاق ر ییالوط

 ۱ رنا ضمب و ؛شعا عاجرا هنده ذم كلوتف ی حق رطب

 ودا دا ا رلبالآو

 ۸۷ ند “As «بولوا یلاموز كلا بس

 یجندب روطاربعاو ؛شعا قلاباب داد هنسب دالرم خراب

 ر «بونلوا ث بالا نیزسقلوا مفنم ققفاوم كرو

 كروطاربعا د ندنف رط صوص# سلع

 یییول یلغوا كلوب « نوا كنا شوخ یلکوک
 هدننامز كنو ۰ رد شمر دتر اط لارق هرادرابمول



 حد س
 « بول ربا ردق هنراراوح تنامور مالسا ندهام

 ید[ ممادغ تک

 ند ٩۰۶ «بولوا یلامور هش یسیعچوا س

 هغلایاب یخد هد ۸۹۸ .ردشعا قلایاپ ك دەن رات ۱

 - وا بولغم هناژ یجزوقط یدهسا شغل وا باتا

 «بولوامدآ رب هیفس .یدا شچجاق هیهناقسوط «بول
 ۔ ورشم ريغ تاسانم هل داق 5 ةد ( هرودوژت )

 . یدنا راو یسهع

SET2 یس درد  

 ورت یمسا لوا ندزالوا لا هماقم و « بودا قل

 .یدیا «یزغا زوموط » نمی (وقرو یدهقو) ی لو

(Sergius Paulus) 0 

ETÊ ggا  ED 

 لو تنس یدیا یسلاو نم راق بول وا ندنرلس

 «كر هلر دتنالوبق یه ذم ناي هنسیدنک ندنف وط

 هنمان كنو «نکیا ( لّواش ) یعسا لصا كهلا یوم

  ۰ EISیاب ردق هب -

 | لوق یتعسا ( سولوا ) دوخاب ( سولو ) "ةمرح
 . یدشعا

 ۱ و
 74 هدف زا فوح هلبا ناروح قرهلوا ه نسب

 قد بونح ندس رع لامش «بولوا یداو

 . قآ هدیراقو کا ۰ ردهرتمولیک 4 ٠

 - اعش كبرعلا ةرزج >> «یداو )

 ا بونح كماشلا هيرو هدنل

 ۱ 4 «هلک عا مسوت هک تک بازو و
 رم هلىتقو ۰ . رولوا غلاب هب هرتمولک ۰ هدنسدق رش

 نالوا نونظم یمنی دلوا شفل و مبنا لوك دولت

 | ون وص هدنرلتهج شعب و تبوطر ییخ هدیداو و
 ۔وس یراشع نابرع .هلفلوا قوچ ینانان « بونل
 ,بولوا زآ كب یرارب نوک ءراردبا قوس یتربر
 ندنفرط رلناوراک كنىداو "و یرلب دنقراص كنان رع
 . رویلوا منام یخد هنسغلوا ذاخحما قیرط

 ىوه توقاي یفیدلوا هلکسا ر هدنع

eروندنا ناس  . 

 ۱ 2 E هدنع مت
 => رس

 و یردب كداهده نالوا
 ندنسالع یره نرق یجزکس

 ۔اونع « نا رقلابارعا » «بولوا E دز یدحرس
 . ردشعا تافو هد ۲ . زدراو اتکا هل

 ۱ ب
 كدېعم هدنسهطخ ناسارخ كارا ۱
 EEA حس ۱
 «گكنبرهن ( دنجم ) ناربآ یندودح نارا هللا هیسورو |
 ۲ «یسلاما, ۰ « بولوا هبصق رب هدنران لو

 .سخرس .ردراو یرهارخ شم و یر «ءلق قوح ر

 1 تین دمو مولع « بولوا رهش رب روممو كوي هلبتقو
 ۴ یوج .e a قارا كا كنەىمالسا

 كره رب نالوا یسیقاب هلنبوص تاره و سو را
 ۳۳ص )و نم <: هلبلسعا ناس فيلو هدنرانک |

 ؤرط تا ك ( دور یره ) نک ندناره یخد یر
 3 یخد هدننامز كمااراشم فلّوم ندنفیدلوا

7 1 0 ۳ 6 
1 
 ۳ غ

 به
0 

 E ۱ بفارفح ( رام تاسف د منو هدهسیا 1
 ۲ كسخرس یکدم كنبرلهبارخ سخرس یکسا
 دا ناس یفیدنلو هدنسونح قرش هرتمولنک |

 e ك كق رط یهدنسهرآ دنه هللا ناریا سخرس

eقوح ر یر یک 1 را  Ole 

 Sts اخر رلسور س .ردشاکه لوا نادىم

 ۱ ءردرلشا شیسأت هبصقرب هلیمسا سخرس یی هدنقرش
 E ےک ,بولوا یرازابو یسیلاها ۲۰۰۰ موبلا هک |
0 

  E-اشم ( دم ن دما 1

 بخرس ,  بولوا ندا ريه ی ۳

 هب قیسوم .ردشع | تافو هد۲۸ و «تأعن نان شا

 شمزاب باتک یا كجوک یر و كوس یر راد <
 هوالخا و « شا حرش یتسح وغاسیا كسورفرو

 | ات باتک ر هلناونع « سفللا بادآ» راد
 . چوت رظن كلدضتعم نده سابع ءافلخ

 ردشلوا رهظم .

 3 ۲ أ ۱

 مس ١ نت نجرلا دبع جرفلا وبا ) 1
RTOSيقف و ندالع ریهاشم ( زازلا _] 

 . تافو هدورص هدنخرات ٩۳ «بولوا ندهیمفاش |
 و هاناونع «ءالمالا » راد ه یمفاش ۳۹ ردا ۱

 ر رد 2 داس ارخ تقو قوح ر هک «ردراو قیلات رز

 دو وی شم ی ندنس وادم بتک

 اتم e کی وا هالا غش )

 e *مزراوخ بواوا ندالع ریه



 ر ر س
 » لوصالا راد ههقف نکیآ سو هدنر مث دو

 « یضاقلا بادآ هو شم زاب بآ کدو رتعه هلسناونع

 هدنخځ رات 1۸۳ یافو . ردشعا حرم ی یااتک

 . ردشلو عوقو

 ریه اشم ( دم ندلا یخر) 5

E /نالوا نطو « بولوا  

 ؛ شعا ,ترهش باستز ۱: ار هک هاش ندسبخت و

 .یدشغل واهلاحا هندسی دنک یل ردم یم هر بلجو

 ندکلتسرایم , هلتعتعلاق هنیلع یسالع باح دطب

 وا هد ۵۱۷۱ و «شم>+ هةشمد یر هوا جارا

 ءم لإ » راد همولع راسو ههةف .ردشع | تافوهدار

 هلب رلن اونع « هرک اذلا» و « طباولا » .«زحولا»

 ۰ ردراو یل تم تر

 -ارعش ناتسدنه ( لضفا دم )
 امز درک اع «بولوا ندنس

EL:نسح» .ردشغعا تافو هد ۱ ۱۲۹ و «شماشاب  

 ةمانهاش » و « همانقاس » . « لعرون » «« قشعو

 ۱ شوخرس "

 یسهموظنم چوا هل رلن اون-ع « مظع دم
 | تااک» «

 قوح J و یسارمشلا ةرک ذت رب هلسنا وذع » ارمشلا

 . ردراو یسهلوبقم راعشا

 یرلکدرو ههبندراس كرلب رع ۱ هنناد رَتح4
 ما <

 ۱ کرک  بولوا هطخ ر

 | هد « نادلبلا معحم » یفی دلوا (معکم)

 هر زج هرتاموس ( ) ٩0۲/۲۸۲6

 هدنسدق رش لحاس تل تیدرس

 «بولواهصقر ی زکر تن هیمالسا تموکحرب بوک
 . رولوا لصاح ریو یخ هدنژراوج

 ادا هدنتلاا فوتار ۱ یس ود رس

 هنر ېر وخ قرهلوا دلا فک هرتمولک ۱ °۸
 هبصقر ى اف متنوژ وا یاب اد و ۳4
 ۷ ؛ ۰ ,بولوا

 . ردراو یر هق راف ِ

 5-۳ ذ
 یسوم نوع رف «بولوا ۱ 9

 . ردو ینیدلوا شارب 8
 هسنارف هدر غ یا رفآ (56۲۵۲۵۵)

 هدنتکالع ( اییماغتس ) ندنناکاقسم ۱ ا

Yoo\ 

 ) )Serdobskاس تك هسور |

 | ساتوو هلغوط هلاءرب و یسیلاها ۰

 | یلودجر کا با كل هد رصم

 | ندنفرط

ET 

 ن
 نکاس ES یسارجم (موهاس) هللا نور ليش

 هبهلیبق و هبعش چاق رب « بولوا موق رب ندهیجنز ماوقا
 بولوا نام یسلیخ ر ,كترادارفا .. ردعسنم

 یدکعا مملو قرت هدنرلجا هنوکن دنوکم السا نيد
 یمالساند كنس هلج یرلک امهنا نالوا هترشع زکلایو

 . ردهدّمل وا منام هن رلع | لوق

CEاساامورو نانو  

 «بونلوا مذ یس ههلاتعارز هدن ربط

 . ید رونلوا دع یزق كن(ایر) هللا( نروتاس ) ۱

 یتو .بولوا یزبق رب هلیعا ( هنیزورپ ) ندرتسوژ
 هدنسوح و تسح A نوتول, یملا منهج |

 كن زق ندیرپ مان (هزوترا ) تاج .بوشالوط یاد ۱

 هب هبارآ رب شاشوق هباهردژا 1۳ یدیشء رکوا ینلاح
 نابربط رو هدنشاب جات رب عونصم ندرلفاشا « شه

 .هطخ هقسا تاتو هداز او نونلوا ریوصت هدنلا

( 66۲۵۶ ) 
 نر

 . یدریلیدنا ارجا یتدابع هدنسهطآ هیلخس هلیس

 تعحاص هنس هدام « زورس»

 [ ۰. هلروس ] ۲ 72
 رم هيف وذم هدلفسا رصم ۱

CAE, €موقلا نيبش نت ۱ هامل  EE 

 .هلوا هدتسس ی بوئح هرتمولک ۳ كم وةلا نشو

 « بولوا هبصق ر هدنرزوا یلودح ( هوسرس ) قر ۱

  NEردراو یسلاها . ۳۰

 بول وا هبصق ره 22 دال یاصقا ۱

 تم ید گاو روم و س دنو ۱ ۱

ESنام یو توقاب یقفیدلوا رومشم هل حا رجا  

 ه دق رم

 نوممرر سی |

 د یاهتنم هداطسو نورق هدایوروآ . رویدنا 0

 e یمنی دلوا یسهر و نانلوا نظ یف دنلوب

 تر کلع (Séres) (( نیم ەلىدىا نیما زونه ند فرط

 . ردلقک یلوا ترابع ندهیصق و

 ترک یا ندارد نان دغ

 نیم اح لاک :یرب ۱

 مسر ناخ لق دشم ییغوا تیرخبا كد دلا عاصت باو ۱

: 5 a 3 e 

 ندرلمنمه ر بوسذم هنموق هت یرکد هد رد

 «شماشاب ار مد دمای هکارف ام دوا «بولوا |

 کا تاب وش ردشعا تافو هد ۱۲۸ ٤ و

 اررونا یور یدوه ات یدرک باتیب ايچ
 ارروثا دیشروخ ارهرهز ارب رتشم اررق

 «ردنللباک بولوا ندنسارهش سرف

 رکن وا تاب وش



 فاز

 شلامادز اما شھر رد مداتق CO رابغ

 مراد مشاد هل وک هک ناس ا

 رعش ناربا pr تا هس نار | ناس>ح در ريم
 تدس وش E E «بولوا

 :*رادگلؤأ

 سد منم باذع یارب هراشا نیهش

 ارایه ت س واکرد نسر تسرپ ات هک

 كب هسور ( 56۳802۵۲0 ) | ۳۳

OR ERATهاا کاخ زا الا  

 كنسهرزح هبش (هلوق) و هادی سوط هرنوال كنتل

 یو هونج ندلامش «بولوا لوک هدنسا ونج مسق

 ماه ۹۷ یسهبڪطس و هرتمولدک ۸ یاو ۱۸

 یر (هغوزراو) نالوا ںنمکح ینانآ . ردهرتمولبک

 . رولکود هزکد قا لامش یهامم ءهلضف هل س هط ساو

 هدنشدرا ادص هلا  وم هدفطشاف ۱ 1
 هدنرزوا كل هبن ر بيرق هزکدو

 دوخاب (اطفرس) هدننامز لار ای «بولوا هبرق رب

 هبصق ر هلسعسا (Serepatha, Zerplatlh) طفرز

 تاز“ راهظاو تماقا هدنو )£( ین سایلاو «یدیا

 .یدیا راو قسمها یخد هرات بلص لها .یدشعا

Serfo ) ۱ 1هنس هدام « شوش رس » ] )  

 [ ۰ هلروس تعجام) < 7

 ۳9 دل تن مساتنم (ه 2 ۰
 لوص كن (وص هرق هجلا) قرهلوا هدنسیق رش بونج
 نایکود هرم ولو هدهفاسم كلهرتم ولنک ۸ ندنرانک

 هدعاغترا كلهرتم ۳۳ یقرهلوا هدنرزوآ كهرد ر

 حبس عقاو

 ۱ .یسهسردم ۱ نیک ۱ « ییماج ٤ « یسل

 ٩ «یناکد۱ ۰ «یساسدلک ٤ یکم یا ۱ و یدشر

NEEL E 

 س . ردیلتوطر

 ہاضق زک ص كغاڪس

  اها ۳۳۳۵ « بولوا هبصق ر ی زکر قا

 نیشبق و قاعص نزا ی
 نالوا یمانمه یس اضق هعقرس

 هنازوق غو “لام «بولوا ی

 « هليرلاضق هنیوص الا ندنتهج قرش بونجو بونج
 نیرو یم هنغاعس و تالو كالس یخد ًافرش

 ۱۳ هلس هبحات سودنلو . رددودحم هلیساضق

 ˆ هک« ردراو یسیلاها ۲ ۲ ۵ ۵ ۵ «بولوا بکس ندهرق

 خالواو مور یروصفو ملی لک ARI هدكرلن و

۳-۲ 
9 
 و زا

 ۵ ف و س و
 شاد قلغاط هرزوا تشک ا ییضارا ُ وام راسو

 ۱ ه رد راو ید یراهووا تبنم شمب : بولوا قلنام

 | لضم ٤ رادواح هبرآ یادش یت الوصح

 ی هلتاوبح یکه یل وصف كج ص هلق «دوخ

 «دومرآ « كيرا « الا « زوراق « نوئاقو ندنعاونا
 دراهویم راسو هناتسک «ریجنا زوج « مداب ,یسیاق

 . قوج ید یرلغاب . ردروپشم ییرا
 هرق ها. رونلوا لاا بارش لیخ «بولوا

 بودنا 3 ی دودح یلاعت برع فناضق یر

 ۳ > ر هرب و ندرلغاط یهدتنشهسونح تهح

 . رولیکود راهرد

 ۲ الو رتساته . ارس

  وذح E كعغاحس ۱ و

 ۳ و قرش لاتو ًاترش .بولوا یی
EFا ندنتهح وغ لاعث ءرتسانم اش  

 ود صد E « هلت الو ها ار «هلب ر لقا ڪس

 ۳ تموم یسضارا . رد دودحم هللا هسانو

 1 لابو یراهووا رابط ضعي تنم « هده سا قلغاط

 كالس ند«منانو دودح .ردراو یخد یرلب داوو
 5 هرص ر نالوا دتع یغوط هنزفروک

 : 3 | یغاحصس رلغاط هرص ر رکید نانازوا یرغوط
 یرلوص ك تاب ونجح ؛بودیآ ےس هب هض وح

 جلا رک كاتسیقرشو یطسو مق هنر (عسوک )
 8 ید رک كتعسف یامت برع .هبوص هرق

 «رصم هرآ « یادش یالوصحم . رواکود هنلوک

 د.نعاونا دارهونسو هزبس هلنایوبح شا رادواح

 ارش كالس .بولوا قوج یخد یرلغاب . ردنرابع
 ةر ت یا لا کرلبارش نالوا رویشم هلیمان
 82 .بولوا هعفوح یرانامروا راج ندقاعس

 وکر نودواو هتسارک ردق كج هدبا تیافک هب هيلع
 ویق یلبخ « بولوا قوج یخد یرلاعم . راقبح

 .«قایش هيلع عیانص . رینلسب تاناویح راسو یکد
 E یکی سهعشود هطواو رب ندتشکو ےاک هجو ءابع

 اضق 5 قاعس . ردنراص ندنتغاید نايتس لرے

 sk ی هرق ۰۷ « بولوا منم هب هبحأت ٩ و

 رانو «بولوا ترابع ندیشک WAV یس اها

 زوا تیفص نامه یروصقو راس ی ۳

 اط رب كڼهلسم ءلاها . ردکص ندخالواو مور

۷ 
0. ۱ 



 ق ر س

 لبر لن اسل هج دژانرا هدییضمبو هور ۍقاطز هکر
 خالوا یخد راخالوا و مور رلمور « بولوا ملکتم
 اضق ندنا بیکرت یغاعس . ررویدیا لامعتسا یتاسل
 . ردرز هحو رب راهبحانو

 هح اأن سو 1

 سودنل و هڪ رس 7 1

 رانا راص ۱ و ۱

 هچن رطق ۱

eهمشع  
 1 دحار

 نایوو ۱ ح

 هثیه رک
 یداویل

 كم ود هرز وصالآ

 هطاقشد

 هدههردنکسا ەدە «بواواند ها ۷ 2

rest 5ثب داحا ضم و 1 شفا یی زا  

 :٠ ردشعا تاور هفرش

 هشنام (5۵۲ هحزیاکناو دیو | فرس

 وا هطا رب مات o اک: او ۰

 هدنق رش هرتمولدک ۱ ۰ كن -هطا ( یر كل

 هدنسد رع لاعش هرتمولبک ۷ هان ۲ (یسزنل )8

 یس هبع هرتم ولیک مب ۱۰ طس

 .ردراو یسااها ۰۷۲ .بولوا ندنفصت كنسضارا

 ۱ ۰ ردهطآ رب قالاق . ردعور ص ربغ یسهداز

 توقاب ینیدل وا هبحأترب كوس هدزاوها

 . رودبا ناب . یوج

 ۱ هد
 | روم هدننامز یبهبمالسا تموکح سلنا تولوآ

  اح وسذم كرا صوص ا ىلع یدیا رهش ر كوو

 ءالع ریهآشم .یدنا روهدم هل.تفارظو تسافت كرت

 | كناوذ قوچرب فورم هس( یطسقزم ) 0

 | . نرو تەجا ع
 امزح نب تباث مساق وا ِ ۱

 وا bE ازع را ادا

 .«یدناندنسهگا E ثي دحو هقف «بول

 | قر
 ( هسوغاراس ) عقاو هداینایسا

| 

 هد ۲۸۸ «بودنا دلو هدهطسقرس هدنګرات ۷

 | و هدهکم تدمر ,هلتحایس هقرش ربارب هللا ےساقیلغوا
 ۳۱۳ هرکص ندندوع هننطو و ؛شا تماقا هدرطم

۳5۳ 

 | مسا یراکدزیو كرلب رع هنبرهش

 6 د لس

 هثدح كنلغوا .ردشعا تافو هدنشاب ۰ هدنحرات

 ی « لئالدلا باتک» یییدقار مامان بوزاب راد

 تباث نب مساق دمت وبا یلغوا س .ردشعا لاکا
 تافو هد نخ رات ۳۰۲ « بولوا ملط اهد ندنردب

 هقف هتشب ند « لئالدلا باتک » روکذ م . ردشغ |

 . ردراو یرات آ لبخ ر راد هئاسداو تغلو

 فاخ نت عاما رهاط وا ۰

 0 و س ۱ یطعسقرس

 كن رصع هدسارق ملعو هدناسدا « بولوا ندنسالع

 كب هلناونع « ناونعلا» هدشارق . یدیا یدرف

 تر ةزا ىلع وا «یک یغنیدزاب ماسک ر رتعم

 Ê ودع ا زامتخا یئد نیش« هک

 هردشعا تافو هدهطسقرس نالوا نطو هدنخرات

 هدنسهطآ هرلوح نعل هلص ۳

 ِ هن رهش ا ۱ ۳
 |. تمحاص هنسهدام «هسوقارس»] .زدعا یراکدرو

 هک دم دام ¢ هکر س عم هر و5 « |

 . تعح

SEدآ وس  aسا 1 1 4  
 مور «بولوا هلکس 1 هاکس یج

 كندلاع باب و هد رق كنفقوم یرالو رم د یا

 ۰ ردراو قىم ا ,هلفغ ون هدنراوح

Serehio) 9هن اة سوط كالا (  

 نیا «بولوا رم ر دات ا هطات 22

 تاپنو هونج هدعب «ه قرش بوح هلن ارن ندن رلغاط

 (وجرایو) هلبا (هرتس) «قرهق | ییغوط هب ین رغب ونج
 ۰ و ؛رشود هبهووا نالوا دت” هدنسهرا -وانک ۱

 هد ( ون رابلیم ید هن رام ) AE ندنایرح كل هرتم ۱

 ۰ رولنکود هزیکد

 (فورتیمد) كنتلابا هوقسوم کس وکر س
N Eهدنسدق رش لامش هرتمولنک 7 3 كفورتهدو  

 رب كوس «یسیلاها ۳۱ ٤٤١ «بولوا هرق رب كوب

 نده هام شاه هو ا ا

)Serghievski(هدهسور  

 « قت ووا لومعم

 ۰ ردراو یراهشراف هراسو تاجوسذم قوما «ییبح

(Serma) |یدنه طع ر  
 هاوس

 (EES ندنرازج

 عقاو هدنسیلامش قرش تكنسهریزج ( روی ) و طور
 ضرع ۸۳۱۸ هللا ۸۳ ۷۰ « بولوا راهطآ قاط ر

 



 م د س

 قرش لوط ۱۲۰ SF ۷۱۱۲۹۲۲۱ و یوتج
 یا هلبرلبسا غلآ ولو هتام وس :راراولوا دتع هدنزامرا

 ۔ابقو رلقح هطآ و لاخ هللا ها نوکسمو كوس

 و هام كتا ردوا نی
 قلغاط یسهطآ هنامرس سفن . ردهرتمولک عبر

 یاس مر زکلا «بول وا هدلاحر زالشان ییحاوسو

 .ردراویسلاها۵ ۰۷۷و یسهرق ۱ كنو .ردراو

 هدهرق ۷ « بولوا كج وک ندنو ET ناول

 یسلاها تان هطا 4 و . ردراو یسا هل ۰

 . راراشای هلبنالوصحم كنبرلیکو نویقو ها قایق
 سا .ردقوح یرهوم هاشم کو هلزوح ناتسدنه

 . راردعبات هنتلود كنلف

 هدنسهرآ ناتسزوخ هللا 1 9
deهعلق ر لزوکو نیتم كم هدلابج  

 . رودنا ناب یوج توقاب ینغیدلوا

 نت هدنسهرا طالخ هلا" شیلق |

 ینیدلوا تبالورب مساو و 17 یرامرس
 . ردروطسم هد « نادلبلا میم «

 | یوامرس

 هلساونع « هنینح یلآ ىلع منش ¿ن نم در ف هن الا »

 - اشم (یطملا هلا دبع ن دجا )
 6 بولوا ل ده یفنح ءا_هةف رھ

 .ردراو تم 1

 بولوا ندنسارمش نارا (دیعس)
 ۰ نکا یدوم ر ین اشاک لصا نع

 ةجرد « كر هديا ليم هفوصت «هلبا لوبق یالسا ند

 بودا تحایس هناتسدنهو ؛شلوا لصاو هنافرع

 ندنکولم ناتسدنه . یدا شمالشاب هکمزک قالبح

 . یدبا راو یداقتعا ماقع هتاذ و كموکشاراذ

 لاوحا چارت ینیدزاب ( لس مایلیو ساموط )
 یتفیدل وا یتمرا لصا نع ثباد و هدنسوماق نوفرش

 - ردیدنرامشا "هلج یار وش .رودیا نا

 | دمرس

 هدیلهد

 دآ دوخ تساقف و شرکا دهرس

 دا یی دوخ تساور شندمآرک

 یدرکیم شیلط ردارچ هدوعهی
 دیآ یدوخ تکا دخ وا رکا ںیشنہ

 دنفا دم نيرا م ( ا ضف )
 بولوا نده نام یارعش ۱ ی 3

 E ردن وف د« هدنسهرطخ ر٣

oof 

 ۱ و ؛ رولوا لخاد هنتلابا ( هنو ) |

 ار رم هلکلازوک كنم لامص . ردقطم هناا |

 بل را لب

 ۳ ۲ «هدلاح یغنردا وا لو زعم ندنتولوم كالس

 :.ردکن وا تب وش .ردشغا تافو هد

 نغامد دم رس هلفل ز وا ردر رش 2

1 

 : ردکن وا تا وش .ردراو

Eرازو هآ ردمد هڪ وڊ هدناهح  I 

 5 نداک هلباب روص ردیمشمروک افو یوب بجگ

E گنسهبصق | ص انس کەدقارع ۲  

 هل ره «بولوا یرکید مان او و
  «هدهسروین روک یکی طاغ توب یا (!ایس ) ردق
 . دوخاب (اصاس) یعدق "یلصا مسا هروک هتیاور
 E یو هللاب مصتعم هنلخ 0

 1 *« روس نروک» مدنکیدتا ذاا رقمو نيز و

 ۱ 4 .یدشعا هيم ( یر نمرس) هلیسانعم

 ۴ هدنغاعسو ت الو بلح | ,

 و بونح هم انک هم | نیمرس

 E .ردنارځ موبلا « بولوا هبصق رب کسا

 شفل ول رشب نکسم ها یهدنزاوج و یرلجرهص
 ۳ چاق ر یر كرهراذم و . ردراو یرلهراذم
 rs وا بولوا ےل اک
 .ردراو 0۳ ز وتس ش وقنم

 4 « ردرپن ر هدهسنارف (56۲۸10)

 ( دراشوم) هدنتلابا ( رود توق )
  «كرهدا نارح یرغوط هب رغ لامش ,هلنامم هدنبرق

| 
 . رولکود هن رهن ( هنو ) درک یدنا زج

)Ser٥٣۵( ۲(هرودامرتسا) كانا ہا  
 (زواداب) ببولوا هعق رب هدنسهطخ ر

1 
2 

 ا

 9 یزکم .ردساكب یتاو کود كنبرلت وب وق
 لو ریمد TIRE El ردن تةق

 3 .ررک قدنجا تن همش ون یطخ

 هاتف (La Serena) ان رسال دوخاب
 و هدنتلابا A هدنرلطسو )ارس

 (یکلا)و هدنسبیغ لاع هرتمولک ۰

1 

 كنوغ



 ن ار سش

 ها کانن و«( وک )قو الرا و در ۳

 « بولوا هبصق ر ی رک قاعس هدنق رش هرتمولیک

 هب ی را« یس دا دعا بت کم لخاد,یسیلاها ۱۷۷۲۳۰

 ریقاب لتا هدنراوحو لو ربم د € دنع یرعوط

 . ردراو یرلن دعم

 هرتمولنک ۱ ۵ ك هز وها وم | یاب ۱

 یلاح ( زون۱ مات هرې Ss هدنسد رع ۳

 .بولوا هبصق ر هدنرزوآ

 .ردراو یرهش راف هراسو تاحوسنم قومایو ارش

۷ 

(Cernayهو نرول سال  

 روم «یسل اھا ۲

 هیصف ر هدنسحاو هقرث هدرصم ام

 ودر رم مع » یغا دلوا تاج

 لر هج كنمهر زح هبش دغه 9 ۰
 ۰ a ۳ | ۰ ۳ 4 تب درس

 هدنسشراف یلحاس یلونح قرش ) ۰

 یسهلک (بید) «بولوا هریزج رب كوب
 5 زد (اقتسا) یما لصا « هل وا كعد « هطاو

 هرز جوب .ردرلش2 | لیوح ء (نالیس) ینو رایلاپوروآ
 هدنجوا نالوا هحوتم هلامش «بولوا هدناکش دومرآ رب

 او هلرازاغ و راط ك هک « رد راو هطآ چاق رب

 .زافلواقرف یرلقدلوا یرتآ هدرظن كب «ندنرقدلوا

 ییونج قرش نات دنه هلیلحاس یاش غ كم زب رک
 تاب نالوا یعسو هرتم ولبک ۷ ۰ E ET لعاب

 ا هلا ۹َ هدننونح كو « بوتلو یزافو

 ۔ اس دنه ندنلحاس بدنرس هدنسهرا یلامش ضیع

 نوزوا و راط هک «روبنلو یر وکر یعیبط كد هنلح
 هللا وص مدق چاق رب هدنسهزا گران و هل هطآ کیا
 (یسیربوک تكمدآ) اکو . ردنرابع ندنربص رب روتسم

 ی هد قرش ندهطا کا روکذم . رویلب رو. یمأت

 هلم” | (مارسیمار) یکەدنفر ط بیعو Manaar) رامم)

 هداعقراحو نالوا یوط هزتمولک ۱۱ ۰ .ردفورعم

 ه دن دنه ناسل

 | یامنم كناتسدنه هللا بدنرس هدنونح كرب وک

 | .روینلوب (یزفروک رابنم) هدنسهرآ یسیقرش بونج

 | ییونج كاو ٩ ۸ یسهطقن لاعث كا كندنرم
 هللا ۷۷۳ ۳۶۲ ۰ بولوا هدیلامث ضلع ٩

 نوار ذم هدنة را قرش لوط ۷ 8

ooo 

۱ 

۱ 

 ۱ هلساسح یثجوا شوق لوط هونج ندلاعت هلهجو
 طہعو ۱۹۰ یمظعا ضرع هغ ندقرش ۰
 یسهبعتسةحاسم «بولوا هرتمولدک ۱ 4 یسهراد

 ۲ :۰ ۰ ۳۰۰ یبیلاها .ردهرتمولیکم بم . ٤

 0 ر س

 ا هرتم ول دک A «بولوا ترادع نمک

 اة هنس رلفرط ا ھل هکعشود یثک ۸ او

 . ردزآ یسلاها

 مست هب کیا یسهریزح بدنرس هج ارا تعط

 و هاوتسا طخو زود یسل امش فصن «بولس هنلوا

 هل ران امرواقیص یواح یرلجاغآ میسج ص وصخ «رالحم
 تبو « بولوا قلغاط یسونح مشق ۰ ردروتسم

 - وردب ) تالوا یرهورذ كکو ماطر هدنسهروا

 كنس هیت مدآ رومتمو ۲۵۲: كنغاط ( هلاغالات
 . ردراو یعافترا هرتم ۲

 لکشر كوب هلتباغ طقفو هاشم هنعدآ ناسنا هداف

 ( یعدآ كن هدو ) کو ی رلکر شم تكاروا < هل غلوب

 ران السم «یک ی راکدشا دع سدةم « بوقاب هل رظن

 « بوقاب هلرظن یزيا ك ( مع ) مدا ترضح یخد
 كرلغاط و . رار د یغاط كمدا ترضح هغاطو

 روتسم هلراعتا راربابو هرد یهدتنفارطاو یرلکتا

 یاوه كن رارو « بولوا تیام هلسهدایز و

 كب یرارومتای .ردندنرلاوه لزوک كا كناند یخد

 «بولوا قوج هدیهراج هایم ,ندنیدلوا قوح

 زکلاب .ردراو یرلقام را كوس EU كن هطا

 هدنتسوا كغاط و

 هنسهیقرش لحاوس شا رېن نوا هنس هس رع و

 و .ردنکد كوس ردق وا هدهسیا قوح اهد یرلننا |

 یهدنطسو كنسونح مس تنهریزج یسهاج كراہنا

 هردزرییاسح هد رالع تام بو دنا ناع ندرلغاط

 قس نسیضارا كنرااروا « هلبا عج ین رالیب اسو

 ۔قوفترارح كناوه ها هبهووا «هرکص ندکدتسا

 هزک د نوع .دتا ری e كىرا وص یسهداعلا |

 قلناروف یرلضم و سلاق یر وص زا ك دن رااوصو | ۱

 كا كنهروک ذم رابنا . روروق نوتسب هدنرلعسوم

 «بولوایوه (كنکل داهم) ناقآ ی رعوط هام

 هدارپن و ز کلا ردهدنل وط هرتمولیک ۲۱ یسارحم

 - ریس یرب جد کت ,زا رکی د «بولم هقبح راک كج ۳

 «بوبلوالوکرب 3 هدهر زحول .رداکد اص هننافس

 قح هتل وآ دف ا یزارادمکح کسا ق4
 اشنا یر دن یو را شیر را و اتو تماسح

 ۰ ردرلشمری دا

 كن وذح دنه یساوه كەر زح هرزوا تموم

 ةجرد كنهرارلا نازيم « بولوا لدعتم اهدا ندنک |



 ن زر س

 ردقهسیامندلوانرشت .رکیب ۲٩۲ اردان یسهیطسو
 .زور یییغبونج كدهلوا نرشت ندسیامو قرشلاعت

 نانی غی هدنلدس كسوم ییاو ,بوسا یراک =

 زکلاب .رافاب روا للقنافص هدرلنن رشد 5 هلا سیامو

 قلغاط . رروس مکح قلقاروق زآ رب هدنتهج لاعش
 مالغاص هلتساغ اوه هدنرلف رط چا كن ك هر زج نالوا

 فح شلزاق هلتقو هدرالم برق هلحاوس .هدهسیا

 . ردبا رو هظ زلهمتيص ندنلوح هرلقلقاطب كرالو

 ندفرط رب یسهرزج بدنرس هالو صحو تانابت

 راسو هواح یخد ندفرط رو هنسډ ونح مق كنکد

 - اهاو یوصحم هحلشار كا .روتزکب هنر ازج اتش

 هدهحرد یڪکا «بولوا مجرب ی رادم كنسبل

 هدرلنش وو یزوح ناتسدنه « نیحراد « هوهق

 .رولوا لصاح هنیق هننقو یاح نایالغاب هکر دشت

 یرلعما هجر هدنفارطا دا هناخ و ه رق و هدرلنامروا

 .رومش و یعاونا كراحشا لکشم یدادعتو لوهم ید

 «هده سرا هدرادعم زا كب یرلن دعم شو نوت

 ۔ارتن | .بولوا ییا ك ینجو قوچ یرلن دعم ریمد
 روینلو یخد رلن دعم ضمب یک نژابمولرو تس
 یترهش هلراعحا تیق یذ یرب ندیکسا كاهریزج
 هنن « هدهسرویمشچ قوج هدلاح یدعش « بولوا

 ۱ راتشاظ تعقیذ تاو توقاب و دصز رادمم لبخ

  ةرزحو نارا راه جارخا رنو . ربا راقمح

 .ردرصع هرلنالسم نديك ندیرعلا

 هدهسیدا روهشم لا ناقح هليتقو

 برق هلحاوس .رونلبراةبچ زا ك هدندنو هدلاح
 تاناوح .راقبح زوط رادقم یخ هدرلةاقاطب ضعب

 ۱ ج و «بولوا لتقف ا كا كنسهشحوو هاها

 ۱ یرلتاس

 ه٥ ۰ نددالیم یرکصندهدو نالوایرلعراش | I 2 ی ی یرلب بل ۰۳9۶ ف ۱ NEN AEN ۱ دح و | و 0و كب

 هدرلغاط ك رکو یرلسن وم درک تل وبح

 هن اک, كن رارادمکح تدنرس یدیص ليف یر

 دل رلن اوبح رتاسنانل و هدناتسدنه ,ردشفل وب یسهعلک |
> 

 . ردردات تو

 یمطظعا ق ندنسیلاها برق هنولم قم ییا
 ی ۵۲۰۰۰۰ و (هلافنس) ی۱ ۷۰۰۰۰ یی

 ؛موقیجنکیا ون «بولوا بوسنم هنیراسنج ( لومات)
 شعخ همدنرس ندنس همق رش لحاوس كدنه هلمتقو ۹

+00 

 ۱ هدنزفروک راهم

 قیمت

 ۱ نالق زکلاب E هدهریزح ول سەل نام

 ی ر یک

 ا هدنلاعش كنهرزح «ردنونظم یرلقدلوا

 دف داران اسم لک ندشازاو ترع ۰ رارولل

 لاما کسا كا ء رولوا غلاب هنرادقم ۰ ۰

 ال (ادو) نایاشاب هدلحر یثحو من ندهیلصا

 ا رل هلافندس .ردلکد هداز قادمشک ۰

 :نوکزود یرلهرهج « بولوا 0 هنسنج (ایرآ )

 زوکو رفسا یردنول , فیعض و هدو هتزوا یرلندب
 درز اسم ماش عیانصو تارا .ردهاس یرلحاصو

 بونج هدایز كاو هدلحاوس رانو ,بونلو هدنلا
 ۱ ال کنش .رونلو ه دز رهش كوو هدنتهح یل رع

 هس راب دنک كراهلاغنتس . ردنند هدو یسموم ند

 ندةساترا ةنسلا كناسل و «بولوا یناسل صوصخ

 لال (دنوارد) نالوا یناسل ےدق لا كد ھ هسقو
 «هدەسيا شمه! نیەت زونه یغیدلوا یندن ر هبمش

 قاکقوج كب دوام ندنناسل یرکسناس هدلاح ره

 یرکسناس لا جادو دا ناتس ب ردراو

 هوس اش (لا) E ادتاش

 ۰ هسلا

 . .هلکسا كلشیا كا «بولوا یرهش (یدنق) یزکم

 ويب .رد (ویمولوق) مقاو هدنسیب رغ لحاس هد یس

 7 هریزج ۰ ردزآ یخد یر هبصق. ,بویلوا یرارمش
 ترد ابو جوا کیا تلایا رم « بولوا مقنم هتلایا

 ۳ ۷ ,نیمد رب هبیدنق ندویمولوق . ردیواح ینا ضق

 )وم ا وچ زکسم هلب راز کم تلاباو

 رریدشالوط ییءریزج هجو لحاوس « یکی نیدلوا
 ِ و رص هدا عیانص ۰ ردراو یخد یهسوش رب

 بولواترابع ندنلاعا تارهوحمو تاحوسنم نانلوا

 1 . ردقو یلاحارخا ندهععانص تالومعم

 ۰ دنس وتح مش كدنه یس«ع دق لاها كنهرب رح و

 ۲ ل ندنسنج (دیوارد) نالوا شلون نکاس
 قد رانایرآ هدنتدایق تح كرر هدنعسا (هاشو) لوا

 ۴ گاحموقو ؛شعا طبض ییدنرس هلبا موجمه موقرب
 كلوت رالاذنیس روکذم ندنطالتخا كموکح موق

 مح هدر زح AES لپ (هاګو) موق .ردشعا

 كده رات ۲۰۲ كدالبم یهلالس هاو « بولاق

ai ۸ ۵ ۰۱ ا وتف ار دنکسا .ردشمروسمکح  

 هنر هیفارغج بتک لر لن وب ,بولوامولعمهرلینان ول هرې زج
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rنر س  

 ؛بولافوچ راج تایساتم مدنسبزآ_دنع ۷ ۳
 ۔ انعم « یسهطآ رانالسرا » و لمعتسم هدندنع رایلرپ

 طاغ ند_نمسا (ابود لانس ) نالوا نعقتم ی

 لامعتسا هدنراب تک رلبنان و یمسا ( اس لیس )قرا

 (بیدنرس) یفوب رلب رع تیارنو ؛ شمالشاب هففلوا
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 ینو رحم زکترو هداللاوا یدالمم نرق ی آ نوا

 كرهديکو ؛شقیا طبض یناحاوس شمب تاهریزج و
 . یدرلشلا باس ینذوفن و مکح كنک اح هربزج

 قل ود كلف دنا یدالبم نرف ید نوا

 ادانتسا هب ه ده اعم یا دّعع لک بب دن رس

 .بوالشاب هكا طبض یلحاوس ندرلیلزکتروب
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 ىذوفل و مکح یتروهچ هسنارف كکنلف هدن رات
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 كن هر زح « گر هدبا عفر نوتي س یو هدر و
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 EAE ےس هن روا كنت الو ب

 فا هفروا و جو
 كتارف قرهلوا هدنسب ونح
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 ۲ «عماج ۲ هداضق نورد . ردنرابع ندهاسو
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 ان «هفح » تدم رب « هلا كولس هبا فق قیرط
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 وردم ۳ نیب یاتکو طبس ی اک
 صوصا يلد و یوقو هتلود نناوق یکی غی دنلوب

 چوایرکب . یدا راکرد یسلمکم ٌهکلم هدر هقف

 یرهشرف «بوریکه تلو د تمد خ هلت ارن : ازم هدنشاب

 اسدنغم و هدکس «لونارنغز لک «هش الع «مروچ

 هنرداو راکدنوادخ ؛ساویس .هنطآ «هنوط هلیراقاعس

 هداملاقوفو هدنرلتسایر زسع ناودو تاد یرلت الو

 - اعم لاو و هدنتسار یزسع سلم هنردا قرهلوا
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 خوش لوا ییلاع یدروک یدر#

 دارناطلس «بولوا ین وز رط (دم)ییعکیا

 راک ويش

0° 
 یک

eبا  

 5 ن ا

 اش دابو « شغل و هدنرلتمدخ هدن راکل هدازېش كل اث ناخ
 شلروس نیست هنتاتکن اود هدنرلبولح كملاراشم
 r ةققح .رد_شعا تافو هدشاب مک. یدیا

 : ردندهلجوا تب یار وش ۰ ردراو یراعشا

 رامد م دتا دابرپ هلمشآ نهر كاخ ینق
 : رلمد م ی a هدکیوک رس یم زالک آ

 TE تماق کدر یوج راقآ
 رامدمکیدتنا دای یلعل ممشچ هلبا ناق رالوط

 ا نومأم (فسون کیش | ۳

 ۳۰۱ ۲۰۰ ۰ بولوا ندنلابر 7
 ۰ ىدا شا ثالملاو هدرضم هدن رل رات

 ها رب هنیرهن ( ملحم) )بتا
 قس یسارف ره ۵ ر فر | بولوا یرس

 یلنلد هب ( = ملس)
 تاعا لو و ینوروت كناشاب ۱ اشاب یرس

 ۱۶ ششوط هدهناب هدنخرات ۱۲۱۰ « بولوا لغوا
 هدامسرد هد ۹ و ندشافو كرد و

Nsك 3 لوطا [ و لا مور تدمر  

 .مورضرا «هركصن دق دنلوب هدرلتبرومآم یکقلهدووو

 € هرارو هنغلاضعا هبسام سلحم هدمب ,هنفلرادرتفد

 و قااوآ
 قوجو ؛شلروسنیمعت هنفلطفاح دارغل, هلترازو هنر

 اتو اشناو رەش . ردشعا تافو هداروا ندهمروس

 ما علطم وش ۰ یدبا راو یتراهم هد

 ردک رجح اراک داب راغاد

 ردکر یه راذکرب هد هند -

 شفت وا بصل هشغلم مع او

داز اشاب دمج ا كلم یییاح ۱ شا ی
 نامعه

 ۱۲۱۷ «بولوا یلغوا تنش

 درلترومأم ضعبو ؛ شموط هده لوق هدنخحرات

 هلیسهنر قلاصالاریم هد ۱۲۰۰ < ما دفتسالا دعب

 هنس رو هنغلرادرتفد نع هد ٨ «هنغاماقمتاق ناو

 e و هنکلیاو نم )هلترازو هشوا هرکس
 ۲ ید شلوا روم ۶ هننو اړه یودرا لوطا

 رک علطم وش «بولوا یسهبرعش تعیبط
 روشتوط ايد ةساک مهسیا رايا زار فشک
 روشلوط ادیوس هدلد رکا مهسا ردیا مک



 یزد
 .هدیزک كا كنسارمش ص رصع ۱ 0 ۵ زا

 ا .ردنوتاځر یرکب رابد ندنرل ماخ یر و
 . یدیا تایحرب كدهنبرلخترات ۰

 دنکلا دما ن .,اوا و

 0 بس ۱ ءافرلا یرس
 «هدلاح ینیدلوا غارچ هدناکدرب هدننوابص .ردیلاصوم
 تدابح بسک یراهشا ,هلفعشلاج هرعشو هداو ملع

 ارمش و ايدا “اح < كر هديك هبلح درک ندکد تا

 كنوو ؛ شعا باستنا هنادج لب هلودلا فس نالوا
 راسو یب یلهم 2۸ بودک هدادغب هرکص ندننافو

 شما ترهش باستکا « كرهدبا حدم ینامز ءاسؤر
 دیعس ناثع وا هلبایدلاخ مشاه نب د رکب وبا . یهیآ
 گن یللصوم هاب روهشم هل رلعسا یدلاخ ےئاھ ن
 «بولوا لصاح ترف انمو هدساحهدنرلند هلردار یعاش

 . یدردا اعدا ینیدلوا قورسم كنرامشا داران و
 ینناود كجاثك فلا وبا ىسارعشلا كلم كننامز یخ
 لزوک ا ردار يا روڪذم .بودیا خاسزتسا

 كمرتسوک قورسم ندنناود كجا « ینراعشا
 ابو ۳۰۲ ینافو . ردشغ| جرد هناود و « نوجا
 یسه رج وارا ردا عقاو هد ۳۹۹
 ؛بولوا یترامم هدناميشنو فاصوا « هدهسیغو
 موش و ««بوبحملاو حلا » . ردلزوک ك ب یراعشا
 یقیلأت جوا هلبرلناونع « ةريدلا باتک» و « بورشلاو
 راعشا هلج تب کہا وشاء زد لو یاد بل ص و
 : ردندنسهشار

 ینفشب هل د وجا نم یمفشب

 مالسلا و ةيغلاب لب و

 هیتلقم ق نماک قیدح و

 ماسادح ف تولا نوک

 ( سلف نب نما )| یطقسلا یرس
 وا ندنوف وص رهاشم

 یساد گننرلت رضح یدادفب دینج نققحا ةودق «بو
 هدف وصن . رذیدرک اش كنخ رک فورعمو یداتسار

 هدیداودهز ء یدیا یدرف كن رصع هداوقو عر

 راد هفوصتو یلاعفاو لاوحا هداح قراح قوج ر

 دوخابو ۲ ۱ . ردر وهشم لاوفا هنافراعو هناي 1

 CS O و

 ینابز درو تب 1 وش ۰ ردشفا وا نفد هدنسهرقم
 شعا :

 اهدا  PEEید تلاق
  ۳ایساوک كنم ءاضعالا یرا ىل

 غاب دللا قصلی قح بحالق
 ایداسنلا بیعتام یح لذت و

  2 1وا ند ها ( یدعسلا مكا

  4دزن هدنجما یناتوهبم می ی بول
 فرشم هلمالسا فرش « كرهلک یوم ترضح
 تناورندنسپدنک ميرس ن صاقو یلغوا . یدشلوا

 ردشعا .

Seri phos, Ser ض10( وف رس دوخاب 

 ندنرا 3 ا سوک رس 3 ۳
 ۔ رغ بونج هرتمواک ۳۰ كنسهربزج هريش «بولوا
 هرتم ولیکم بم ۷۸ یس هیس ةحاسم « ردعقاو هدنسب
 یخ یلحاوس . ردراو یسیلاها ۲۷۳۰ « بولوا
 هدنقرشو (هلاتوق) هدنونج بولوا یییتنقیچ لیتن رک

TTT 
 لع كسکو كا .بودبا قش ییهطا غاط رب ترابع

  ۳ر هلیتسا سوهرس هش ۰ رد هدنعافترا هرتم

 ردراو یسهبرق رب هلیعتا (اشاناب) و یسهبصق كچوک .
 كوص و «بولوا روهشم هلن دعم ریمد هد هع دق هنمزا

 ردشمالشاب مکغلشیا ندیک ندعم و هدرلهنس .

 ل_زغاعس هک ۱۵ 1 الو هو ۱ کلر
 هبحات هدنساضق کس م یی هبلاط
۲ E 

 .ردبکم ندهبرق ۴ یسهیحان «بولوا هبرقرب یکم

 كلن وڪ شب ترد ندهم رکم کم
, 

 اتو هو رخ لخام یرتلوا تو
 هدنرانآ برع نوبفارفج یفیدلوا هبصق و هدنبرف
 .ردکر که سلوا بارخ هدلاح ییدعش .بولوا روطسم
 و هدرا ىلحاس ریسه هدنلاعش كن هدشنق زکلاب
 .رول روک هدراهطبرخ یغنی دنل و هطا كج وکر هلعسا

)Se1( ۱ :( رودتوق ) كز هسنارف  
 ء تولوا رهج رب دنر

 5 هفاسم كلهرتمولک ۱۸۸ .كرهدبا نایرج یرضوط هبیبرغ لاعت .هلنابن ندنغاط (ویلوس)
 . رر وح رانمرکدو را هننک ام ماط رب . رولیکود ۱ ( یزمن وش) « بودا تافو هددادفب هدنش را ۱ هني رېن ( هنو) عبات هنغامرپا ( هنیس ) هرکص ندکدتبا

3 



 ۱ ز س

 ناتسدنه )Seringapatam( ) ۰ کک

EESكنتموکح روسیم هدییونج ۱  
 و عبات هنغاعس (روسیم) هدنتلاا.( مرک اتش! )
 لاعش هرتمولیک ۱ 4 كرو_سرم

 ۱۲ ۲۵ و هدهطآ رب لاک هدنجا یرپ ( یرواک )

 رش لوط ۷ ۲۳,۸۳ هلبا یلامش ضرع م
 یخ لوب ضد نیک هروسم ندساردم وه

 .ردراویسلاها ۱۱ ۷۳۰ «بولوا هصقر هدنرزوا

 لوا ندزمک هنبلا د درازلکنا یتمی كدەنخرات ۵۹

 دروسنم - وا قاب كبحاص ویی روهشم و یزک م

 ۰ یدیا رمش ر عماج ۳8 ۰ بول

 « بولوا نا هناریو یمظع | مق هدلاح یی دمش
 رازاپ لوس هعفد چوا هدهنس .ردرغآ یخد یساوه

 هعابرب لزوک هلیعسا ( غاب لمل ) هدنراوج .رول روق

 هيلا راشم هدنسهربطخ « بونل و فِ رش عماج ربو

 عنصمو لمکم كرديح یلع یردب هللا بحاص ویپت
 و هیصق و رازباکنا هروینل و یرلهبرت

 «بولوا هدکعا راجا هنب رادمکح روسبم كدهنخ رات

 ردراشلآ هنراهرادا یدک ھاۋ ول هم جرات

)Ser0(ورس ۔هطخ ( ایدرابمول ) كنالاتنا  | 

 هرتهولیک ۱۲ ,هلناعن ندنغاط ( ونروت ) ندنتابعش

 . رولیکود هنیرهن ( ادا ) ندلوص «هرکص ندنایرج

 امور هدایلاتا ( 56222 ) هس دوخاب ۱ ار
 كسرتلو و دنا (یرتلو) كنتلابا |

aروا هر نیر  
 یس هقستع رات | شمب هل او ندرلعال, و یسلاها ۷ ۰

 یدهش ¢ نکیآ رومشم كب هلتقو یارش ۰ ردراو

 ۰ ردب دام

 ( هنرام ) تن هسنارف (8622۳006) ا

 هرتموانک ۳ ك (یانربا) و هدنتلابا

 « بولوا هصق ر ی رز کھ هبحات ۵ دنسد رع بوذح

 عنصم « یبهناهتک «یتکم یلخاد «یسیلاها ۰
 . ردراو یتراجت جریکو تابوبح هلارش و یساسیلکر
 . یدبا مکعسمو كوب اهد هلمتف و

 ندارعش ( یدنفا - نسح جیش])
 : بولو ی دتکاعم نیش یو ۱ یارس ۳

 لاتا هن هنر دا ¢ هدلاح یغیدلوا لهروم لصا نع

 ` قرهلوا هدنسدق رش

 ابا یی ۳ ی

E 2 E ت س س a YoY 

 ۱ لاتح ا کادر ه دنسس

 انا ندیدنفا لل ج ندنخما_م دم اروا 6 هل رعهو

 شاوا نیشن تسود هنر هدننافو كنوو ؛شعا تب انا

 ۱ راو یناود بت صو یراعشا هناشیورد . یدبا

 اکو تس وش

 م هلاورپ راقرپ هلصو ممش ییازس یا
 کی زالوا ناغف ندنسافص كلصو تلاح

 هدنسهطخ هتنومایپ كنایلاتبا (50518) | | .
 هدندودح هر وسا « بولوا اإ 7

 هونج و «قرش بونج . هلناعم ندنرلغاط بلآ
 . «هرکص ندنایرح كل ءرتمواک ۱۳۸ «قرهقا یرغوط
 8 . رولکود هنغامربا ( و ) ندلوص

Eدنس هطخ هنایماق كبابلاتا (80552) ۱  

 تو (هشاف) كنتلابا ( رونالهدمرت ( 7

 ر FE قرش هرتمولک ۳۰ ثلنهشافو هدنس

 ۳ سا ۰ ردداو ینیلاها ۰۹۸۰ . بولوا هبصق
 ۱ . رد ( هسلوس ) یعدق مسا بولوا هیصق

 EL درم هنعارف ) shonk ۱ قاسس

 ۱1 بولوا رادمکح رب بوسنم هنسهلالس یعتکیا
 ۱ دەن رات ٩۰۰ ندنحرا ۰ برق دالىلا لق

 رخ نده-هک ینج هلوا رادمکح و ؛شمروس مکح
 دصق هنلتق ندنفرط ( مع ) نایلس ترضح ,هلکلرو

 ملاراشم ین ,بودا هاچ و لوبق ی( ماءبرب ) نانلوا

 ترا یسدقو «الىتسا ییکلم دوم E ندنلاح را

 8 .یدیا شا

6-S) | ۰۳ كتیئبح دنه (  
 ةتغامرا ) غنوقم) ا ۱ ناس

 فش 4 تلآ زکلای «بولوا رهنرپ لوس بات
 3 ۰ ردشنلوا

 

 ۳ 6820و :She ) قلوشش دوخاب

 ۱ م كتهبسور ( ۹۵۹۱۲2 ) ۳

e tT۲ میت هدنتلابا ۱  ( 

 لام“ حق كتلابا «بولوا یاچرپ رولیکود هنیرپن
 رخ لاعت ادتا «هلحورخ ندنلوک ( هبوقسزنس )

 ییغوط هلاعش تاو هیاعش قرش هدعب

 اا 0 روت ) هلا هوتسوم هدهفاسم لیخ ر «كرهدیا

 ۰ یسارج .ردنا لیکشت یندودح طخ كنب رلتل

 اطب و ران امروا « بولوا هدنل وط هرتهول.ک

 قج هوا اص هئافس ریس هلل رفح 9 .ردطاحم

| 

 هلراتل



 فاز ۳ +

Eكچ وکې اقر هد هيسور هلمسا و س .ردشوق  

 . ردراو اهد یا
0 

 را هس ید
 تلاا هونج كنایلاتبا (565۱۲1)

Eولت 4 ووو  

 هدنسآمنم كنم زفروک هونحو هدنسال امت برع ا ۱

 یافس «یسلاها ۱۰ ۸۷۰ بولوا هلکساو هبصق ر

 نوتوت دناع هتلود «یرلهاکتسد صوصخم هنلاما _

 جرکو هلغوط هللا هنرقم ,یراهناخابد ,یسهقرباف

 هدنعسا (8. 10۲۸۵۱6) هلسانعم « یرتسس قرش »

 یرغا» اکو ‹ ندنفیدنلو یخد هبرق ر كجو

ieهتنول یرتسس ۵ هل.سانعم «  Potente5 ( 

 رارید+

 . و هبناطلس علق علق (805105)

 هرات و و چا كنزاغ سوئتسس

 و 1 و هدنلحاس یا مور قرهلوا هدنسش راق درس هلق

 ۰ ردىقاب یر هارخ «بولوا هبصق ر مدق ۳

 عارف ( ۹۵505۱۲15 ) &

 ی تن هب رصم 3 سل راس و سس

 و ( تودوره ) خروم . بولوا یروهشم لاو"
 هروس ,نیطسلف كناذو ( قوتنام )لا (رودوید)

 ,هیساقفاف «ناسارخ (ایدم) ی قارع «هبروثآ
 تاحوتف یارحا هددشس رح رازح و لوطا

 «بولوا لوغشم هلناح وتف و هنس زوقطو ‹یك ا

 «عضو تاماظن و نیناوق قاط رب هدنندوم هنتکم "
 سيس ات هررخ تاسسوم و هیس> ها قوج رو"

 كخروم یسا چوا و ,هدهسرارودیا ناس یکی دل ۱

 ندهنعارف هدرصم «ندنغيدملوا قفتم هلیمام یایاور

 و بوت ی نفرات چاق رب هدمسا و |

 یخد یمسوت هدهحرد و كنناحوتف

 یلاخ ندهغلاىم

 كسرتسوسس.۰

 كتاياور ر «بولوا ددرتو مش یاس

 و 1 4 دا موفنم ندا نانلو ۱

 تلاللد همس هع دق تاحوشف كرل رصم نوقع شعب" ۱

€ ۱ 

5 

Yow 

 | ۰ ردراو یراکشوک لزوک هدنفارطا و یراهقربا

 | هظفاع تقو قوح هد کلاغ ییدتنا جو «یغنردلوا ۷

 ۳ و دلوا نت

۳ 3 ۱ 

 كد رتسوسس .ردرلشلو مالعو رات ] نشمب كحهدیآ

 ردق هن تفو هو یفی دنا و بوسنم هب هل لس یفلاخ

 تالاقحاو تاناور ید هدنقح کیدروس م ؟خ تام

 نوا یراضهب و ی کیا نوا یرلضم» و فلتخم
 ییکو ؛راشعوق هنسهرص ینارادمکح هلالس یجنزوتط
 cS ۳ ۱۰۶۵ ند( مع) یسع دالیم

 یفیدلواشل:اسولح لوا هنس ۵ زکلاب هدی

 . ردشعا| م اا

 ايروتقو ) کە داق 2 رفآ ( %6
EEدز قر لامش كل وک( هزناس  

 نظ رب ینو «بولوا هطآ چاق رب یسیغوط اهدو رب
 نوزوا هرتمولیک ۷ ( لئاتسا ) ریهش

 « بولوا شینک هرتمولیک ۳۲ هدنر ییتمسو لا و

 هرتمولبک ؛ ۰ ندلحاسو نوکسم هلا یلاها ۰
 تلود ( هدنافوا ) .رودنا نا

 حایس لند |

 قفیدلوا قازوا ردق

 ردهدنلا كنسهحصز

 ۔ هرا ترهات هلا ناورق 7 7

 كجوک ندرر دال ەكى ەى

 ۰ ردرومشم هلت رک كنتاتاسن و راعتا «بولوا هبصق

 تش داعس) و ( هب راصت الا دار تن )

 بانج حدام هود ( لس ۱ داعس

 یا ید كنسهحوز كريهز ن بەك یهانبتلاسر

 كيو ىس ەرومش٥ ؟و دیصق هلا راشم 6 بولوا هوم ۱

 .ردشمالشاب كرهد « داعس تای » هلیمسا

 دو دم | ناخ تداعس
 یسُیر كهلالس ندبا قارادمگح هدعبو قلباون ادعا
 یفیدلوا رحات رب ین اسارخ ناح رصات یرد «بولوا

 رهظم هننافتلا رظن كهاش دم ییدنک : هدلام

 .اعس هد ۱ ۲ «قرهترآ یردق هک دنیک «هلغملوا

 «شفل وا نیرعت هندلب اون یسهطخ دوا هلساونع ناخ تد

 ردات .یدا شلرو یخد یناونع كالا ناهر هدع) و

 ۱۱۰۲و ؛شفل ورضاح هدهراحم نانلوایثراق ههاش
 3 هصک ییدلرا ماع لتقف كهاش ردا هدیاهد هد

 وا ییغوا كناخ تدایس یردار . ردشعا تافو



 تو
 نب دردیح نیدلا یزاغ ۷ ناغتداءس كلا ناهرب ٩
 ناخ لع تداعس : | كنحردفص ناخ ر وصنما وا ۲

rنہ ردیح نیدلا ا ۸| گاج ردقص نب هل ودل اعاش  

 نیدلا یزاق هلودا اعاش نب هل ودلا فصآ ۽
٩ Eدم یردارب كتدلایزاغ  

 هاش ع ناخ ىلع ردو 5

 ىلع دم نب هاش يلع نا ٠١ | عاج” نب ناخ ىلع تداعس <
 ىلع دمت نب هاشلیع دعا و 0 هل و دلا

 ارخوم ردح نداایزاف نالوا دل رز و

 دحاو نالوا یسمر نواو ؛شا آ یتاونع رادمهح

 تح گان هرتلکنا یسهطخ دوا هدننامز كماش ش ىلع

 . ردشفل ادا

 ھن ۱ ۰ ۶ ۰

 سم نوا | ناخ یع تدام
 احم كراو نالا فن. نرو" ك

 كنوو ندنتافو كنهلودلا فصا یردار « بولوا

 .هرکص ندنطاقسا كماخ ىلع رزو یلغوا ترخا

 هد۱۲۱۲ ند فرط روشنوح ریس یدیلاو ناتسدنه

 تافو هد۱۲۲۹ و ؛شفلوا داعقا هندنسم قلباوت

 ردح ندلا یزاغ یناخو يلغوا كنو .ردشعا

 را یاونع یوا

 رز هحورب هدعرف هلم و

 ٠ را چوا ۱

 ناطلس زواب «بولوا یغوا كلاخ ام یدجرب

 فرش هدنرافرشآ ییهفک كنبرلترضح ناخ مس

 «بوک هم لیامور هدنراتیعم «هلغاوا لثان هنیرلتاقالم
 دنخرات ٩۳۰ هدتنافو كلاخ کا رک دا یردارب

 یهداز ودارت 4 قرالروس ,بمن اا معرق

 هرخالاب ؛

 تاصصخو قانوق هنسی دز ؟مدبواو ؛ش

 شا نیست هنیصنم یاب افق یک ۳

 5ک هتداسزد

 زر دا تاهو ەد شا 2۷ هد 6 ‹ كرەلىرو

 هاشناو رەش .ردنوفدم هدوا ینا ترضح راوج

 . یدا تاذ رب لاع ردتقم

 ابر راوی 0 یاتکیریع
 یارکدامص .ردیلغوا كاارکحرق هداز ناخ یارکتم

 «قرء«نلوا لع ن.ءددصنم كل دارو هدننامز كثیاح

 هد نګ رات ۲ نکا هدک | تماقا هدنلبا مور

۲ OE 

 بحاص < دم ناخ روا  | erمیرق «هنیرزوا یعانش تلاخ یارکیلس 2

 د ع س

  هدقلب اغلق ییارکتلود هداز یارک لس «قرهنلواصن

 بمآ هکانیدلا رون یارک ییفوا یدنک و اقا
 ا هحگ تاذلاب هدیمرکا رادرس تیعمو ؛شعا

 لود یسیدنک هدسف شعب «نکیا شع ا تع رع

 ار یدنکو «لزع یو . هک ا دانش دیا ندیارک

 میدنک ؛كرهدا بصن هفلب اغلق ییارک ناهج یرد
 1 ق يا «هدلاح یغیدنا و هدهساراسب یی هدقاح و

 ا ردا اک
 کد تا اظ هبیلاها كرلن وب «ن ؟ر رک ندنجما كقالفا
 از هدنازاحم یم هنجاص تدح لوا یعوعسم

 رنک «بودبا رارف یرکسع «ندنک, درتسو تلاش

 هتلود « كرهدیا نا.هرد في دلوا یرلتدنما ندنسد

 لز هد ۱۱۰۳۲ ۰ هدنرکدتا مدقت لاعض رع

 تافو هداروا هد ۱۱۰۲۰ « قرهللوا ین هسودرو

 ! ودشعا

 «بولوا یلغوا كیارک اس یجاح یسعچوا
 7 ر اغلق هدنغلناخ هعفد يا كارک ت لود یردارب

 ۱ لهجارسهدنراوج لوباب لزعلادمب ,بونل و هدنبصنم

 هدنحرا ۱۱۲۹ ۰ نکیا هدکا تماقا هدنسهبرق
 ۳ هتداتاخ عرق « «رژوا یاصفنا كار تلود

 ةاحو هللرکسع رانات هدهروبمم هنس « قرهنلوا

 ی 13 هدنسا ره هقوص هدرا «بولوا نیشناتشم

 ۳ تر هلاصم اقاعتمو ؛شعا قاعلا هنو ايه

 گر : كرهلک ه هنردا هلبت.ء اشاب مهارا مظعاردص

 «هرکصندکدروس زو هنوبامه باکر «نوجا هل اصم

 اکر ج ییارک خاص ندندالواو ؛

 ۳ لجارس هدعب .ردشمردنوک هفلا هتعاطا باد

 هدنحزات ۱۱:۶ و ؛ شلوا نيزك ت ماقا هدنس
 هراکشو دیصو هلو او مرک ۰ ردشع | تافو هداروا

 بودی قلناح هنتس ید .ردرومش٥ هلک اما

 ۰ یدا برق هشم ید هدنافو

 حس

 سم

 اخر ی شعاتد ع 4۶ و
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 ۰ د چاقر رزهحور ند ها

 هک (مرخالا ن دعس هريغملا وا)

 1 ss شلوانکأاس هدهفوک «بولوا هیف فلتخم

 كعم ی كوس ( e ردشعا تاور نادك

 ادعس

 دو ترضح تبعم هک( یدعاسلاثالام دوخاب



O:د  

 رو «شع | تافو هدلع مان (ءاحور) کودک د

 لغوا دو دف یم” كيون نمدنفا ( ملص ) تان

 یلسلادمس) س .ردشعا تاور نالنسپ دنک 8

 هبیوبنترضح دزن .بولوا یلکن ر هايس هکیناوک لا

 یوق ندوب ترضح بناج ؛بولک همالساو «كر هلک
 ر هنسیدنک «قرهلروس لاسرا هنناي لس ین نالوا

 موق هنرزوا كلونو ؛شلروس ما هتیرلع | کت

 ترضح ما « قرهلچ نسوق كنرب 5
 ا هدنکی دتنا غیلبتییوبن

 « بور وج یرک ی بیدنک یزق .هدهسیا شعادر
 ؛شعاناس هنارصم یفجهراو اکر "الادتما هائو نصا
 هلب امن ایم هدیشراح هرزوا كلوا دس هنن رزوا كوو

 كن دانم ندا توعد هبا نع قلخ « نکیا لوفنشم

 نیاص تآ رب هلا یتراغ رو هرکسی ا سنس

 هدهاحم ردق ه هعلوا دیهشو شیک همان قره

 تاورهرصن وبا قدس کوا نکا س هد

 ین ترضح هک ( یراصنالا دعس ) - ردا

 هدنرلتدوع ندنسانغ كوب دنفأ ( ملص) ناشیذ

 لئات هتفرش یهانیتلا سر ٌهعفاصم «بوقبج هنلابقتسا

 هلبش رش تدح « رانلا اتال دی هذه»و ؛ شلوا

 یردیلا سايا نب دعس )س . یدنا شل روس رشت

 كرش تیدح ر هدنتح سابع ی هک( یراشالآ
 هک ( ینابیشلا سابا نب دعس روا ) < - ردیسوار

 ندب رغوط « هدهسیا جو ه یو ترضح دوع

 .شفلو رضاح هدنسانع هسداق « بولوا نکا

 س .ردشعا تافو هدنشاب ۱۲۰ هدنسهنس ٩۵ و

 نکیالفط هك( یمسلا یلعلا ريج نب دعس هتج نبأ )

 هلمتهح یس رغص هنسانع دحاو 6 شاروم e یاب

 - العا دج كنسو ونا ماما ریهش *یضاق . یدنا شا

 یسیلدازآ ( لهضر ) قیدص رکب وا

 «نیفل و هدیون ترصح تمدح هک ( دعس ) نالوا

/ 

 * دة

 ۱ هلریشحم ین دنک هناخ

 ۱ یا لول الا نیس وا . ردشعا

 | هلدوهسم نا بوم هلوا لثات هش لح عاتسا هیرغوط

 ۱ هدهفوک . ردشعا تاور لندنوو 6 شا تیحاصم

Yoo 0 د 

 هدعب هک( یرەشالا دوخا نکلا مع ن دعس

 ثیداحا ضعب «بولوا یظعاو و ماما كنعماج قشمد

 اصن الا زاوخ نب دعس ) = . ردشعا تیاور هغ رش

 هدناونغ یکهرکص ندنواو هدنسازغ دحا هک ( یر
 بک. ردشلوا دېش هدنسهعق و هماع .بونلو رضاح

 هیطع هک ( هدانجنب دعس ) -- .ردبردارب كزامح نب
 هناعا لوا كا ندشاط لها «بولوا یردب كنيفوعلا

 SE دعس ) ییدنک نا

 دعس) . ردشعا تاور نادتس دن ناس یغوا

 ه ردنوس یعی دا وا

 ندراجت ین و ندراصنا هک ( هعهلا نن ثرالا ن

 ؛ شلوا لئا هیون ترضح تبع رارهلردب «بولوا

 دېش هد وضن ص ترضح تعم هدنسهرام نیفصو

 هددحا هک ( یجرزا ةه راح نب دعس ) -- . ردشلوا

 هماع « بونلو رضاح هدناوزغ یهرکص ندنواو

 - الا ةحراخ ن دعس) -- , ردشلوا دیهش هدنسهعقو

 یردار كنهجراخ ندیز هجرتلا فلاس هک( یراصا

 دیهش هدنسهعقو دحا رار هللا هحراخ یرد بولوا

 دحا هک (یراصتالا ةفيلخ قي دعس ) - . ردشلوا
 سم هدنس هب رام هس داقو شفلو رضاح هدنسهعقو

 ردفا دېش هدنتعم كنب رلت رضح صاقو یا ن

 نع )ےب 3 یدا راو یزق رب هدنعسا ( هزغ)

 ندهاح یامدق هکی ماعلا یلوخ ن دوخاب ( هلوخ

 هدمبو ؛شعا تریش هشبح هلبا هلفاق ین «بولوا
 تافو هدعادولا هعح » بونل و رضاح هدنسانع ردي

 بطاح س .ردبحوز كن (هيلسالا ةعييس) . ردشملا
 هک ( لوخ کہ دعس) نالوا یسلدازآ تلت هعتلت ینا ن

 . ردشغل و اا هدا رک ردن رار هل سو دنفا

 هقع هک ( یسوالا یراصن الا ةثيخ ن دعس هځمخ وا ) ۱

 هردشلوادمهش هدنسازغ رو «شفل و رضاح هدنسانع

 «هدهسرلشلوا لزان هنسهناخ كتاذون ادتا هدنرلترخه |

 تیب ) یسهناخ
 ۱ تعاعت زارا ها رع قدشح 3 بویلروم لوبق

 « ندنهدلوا روهشم هک د ( بارفلا

 .رلشمروس لاقتنا هنس هناخ كنراصتا بونا با ترضح

 ترضح بناج هک (یسودلا بابذ یبانب دمس) س . ید
 روس هلاحا هنسیدنک یتاکذ لیصح كنموق ندیوبن

 یخدهدنرانامز (امضر) رمعو رکب وا ترضح «بولب

 ترف کفار يا ن هنس) - ار اا



 د ۳ س

 2تا هفت ر ند ذباح صدنفا ( ملص ) هللا لوسر

 بیبط « قرلروس هناعم یرزوا كنبلقو «ترابز
 ن دمس) سم یدیشلروس صا یسیوادت هلیبلج

 «بولواندراصنا ءابقن هک( یجرزلا یراصن الاعسرلا

 «هدنس همق و دحاو «شفل و رضاح هدهنانو لوا ةبقع

 . ردشل واد دېش ؛ه زکص ندکد رتس وکت عاعش هداعلاقوف

 باج . ردشفلوا نفد هدرازم ر هلدیز ن هحراخ

 .یدیشلروس ارحایاخاوم هلفوع ن نهجرلادبع ند وم

 ۱ هلک دهبلظنلا نا هک (مسرلا نب دعسثرالاونا) بس
 ران الرو راغصتسا هدنس هعق و دحا «بولوا فورعم

 - دازآ كصدنفا ( ملص ) هللا ی ترضح -- . ردند "
 و كوس ندنرلبل

 . ردیسیوار كفرش ۰

 ثب دحرب هک (قاطلا دز ن دعس )

 - الا كلام ن دز ن دعس )

 هدناوزغ راس و هدنسازغ رد هک (یلهشالا یراصن

 مانعا هدج ندیوبن ترضح بناج « بونلو رضاح
 بوربتک حالس ۳۸ هلبا تار هد دوعو «شلرزوس

 ی دعس) س. یدشلا مدقت ه یهانتلاسر روضح

 « بوغوط هد ون ترضح دهه هک (یراصن الا دز

 نب كاللادبعو «شتا تباور ند (هضر) رم ترضح
 ندعس) س .ردشملا تافو هدنرود رخاوا كناوص

 بّولوا یردارب كدعس ن لهس هک( AEN همش

 .یدیشل | ندو ترضح بناج یم هدنسازغردب

 « بولوا ینلح كالقاوق هک ( دعس یا نب دعس )

 دبوس ن دعس) — ٠ ردشفل ون رضاح هدنسهعقو دحا

 هردشلوادیهش هدنس هعقودحا هک (یجرزایراصن الا

 .ازغ ردب هک (یجرزلایراصنالا لهس ن دعس) بس

 (یرعقلا رب ن دعس) بسا ردشفل و رضاح هدنس

 --.ردرلشفل و رضاح هدنسازف (نینح) راز هللردن هک

 بولوا ییوار كف رش ثبدح رب هک (یرفظلا دعس )

 كن رفظل |نامعت نب كس نالوا شفلوب هدنسازغ رد

 هک ( نذؤملا ذاع ن دمس) س .اردکرک هسلوا ینا
 هلک + د(ظرقلادعس) «بولوا یسادازآ ك رساب ن رامع

 نذؤم هبابق عماج ندیوب ترضح باج . ردفورعم
 رکبابا ترضحو ؛شلرویب نیبمت نواعم هلالب ترضحو "
 تلحر هماش لالب ترضح هدننامز ( امر ) رو

 نذّوم هد ( ملص ) هتلا لوسر عماج ییسیدنک «هلکعا
 - وم کو کلم فیرش عماج ندتقو وا « یدیششار

 كجاءح ضرقلا دعس .ردشلاق هدنلسن كناذ و یلنذ

 : ا 01
 ا تباث وا) س « ردشقلوت-تایح رب كدەننامز
 ۳7 كەدە اس یی هک ( یدعاسلا یراصن الا ةدايص

 ۱ .مدناوزغو ۰: ىدا دشام یب هدمرکو دوح « بولوا

  :ردروهشم هلبتریغ .یدرونلو لماح یتنار كراصنا

 3 .ییهدعاسین بو دنا عمط هتفالخ رت رص لاح را

 رو رکب ابا ترضح اا شا تووعد هشعس

  «بودیاتعیب هرکب ابا سکه «هجندیا ر وهظ (امضر)
 1 .هزینهش ترضح دعس ۰ یدرلشلوا نادرکور نددعس

 اا هو ؛ شجاف هناروح « بويا تعس
 1 (لادنم ن كرس ) تنس .ردشعا تافو هداروا هدب ره

 ê ربمع ولا) بس «ردنس وار كف رش ثم دح زب هک

 قلم هليل (یراق) .هک (یسوالا یراصنالا دیبع نب
 P2 ۱۵و > شلو رضاح هدنسازغ رد, «بولوا

 هدنشاب ٤ ٩ هدنسهرام هرس داق هد, رش لاس

  ز دهه ( ( هللا لوسر ترضح وتلا

 ینیدلوا یر كرلن دا ج ی رڪ نآ رق ندراصنا

 هک دعس یسلدازا كناوزغ ن هنبتع د . ردو ص

 رد صاج هد شارو رد رار هل. سیدنفا

 نودب رب یثعلاو هادغااب ممد هلوعد, نذلا درطن الو »

 هتم یسیدنفاو دعس وبشا كنسهعر تا 6 ههح و

 لا یشدلوا لزا هدن رلقح دعس یسلدازآ و بطاحو
 ل.س هدایع ونا) س .روندیا تاور (امضر) سابع
 .ازغ ردب هک (قرزلا یراصنالا ناشعن دیعس دوخ اب

 ءرلندبا رارف هدنسهراحم دحا ؛بونلو رضاح هدنس

 ه ردند لآ هک( بیقع نن دعس ثراا وا)

 ا قبتخ « يولي رول رافضتسا هدنسهعقو
 ؛(قرزلات ران دعس دیفسولا) س . ردشفل و رضاح

asugeها  
 یحاصنو لاوقا ضمب «بولوا ندرکب نب دعس ین هک

 ی دار هک (یراصنالا ورمعن دعس )س . ردیوم

 . 2 ترضح تیعم هدنسهرام نیفص ریارب هلئراح
 .ردند هاو نانلو هد وضت (یراجتااورمع نیدعس)

 .هنفو هن وعمرو «شفل و رضاح هدنسه را دحا هک

 < .ردشلوا دیهش راز هللا لینط یلفوا هدنس

 ۱ دنس هعق ودح | هک (یراعلایراصنالا و رم ن دعس )

 هماع .« بونلو رضاح هدناوزغ کهرکص ندنوا و

 دوخ اب هک اف 5 دعس ) . ردشلوا درهش هدنسهعقو

 ک(یرزملا یراصنالا هکافنب دیزب ابو دیزنب دعس
2 
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 عن
 ن دعس) س . ردندرلنانلو رضاح هدنسازغ ردب

 دعس) ندیون بناج هک (یشرقلا دوخای یزفلا سپق
 یرصب نسحهلبا هتلادبع یلغوا «بولیر ویب هیعس (یآ
 كلام ن دیس ) بس . ردرلشعا تاور ندئ دل

 تعنعهنساز غردب هک (یدعاسلا یجرزذلا یراصن الا

 باح ى ۰ شعا تافو هدهاز یاسشا « بودا

 دعس دیعس وا) -- . یدیا شل 1 ندیوب ترضح
 ءالضف ریهاشم هك( یردا یراصن الا كلام نب

 تیاور فیرش ثیدح یلیخ رب «  بولوا ندهاضت
 کیا نوا هرکص ندنواو هدنسازغ قدنخ . ردقگآ
 هدنحرات ۷ و ؛شفل و هد ونترضح تسم هدازغ

 یثرقلا كلام نب دعس قاعساو ا)

 [«تعجارص هنس هدام « صاقو ینا نب دعس »] (یرهزلا

 راسو هدهکم عف هک( هلسم نب دم نب دعس )کک
 دیعس دوخاب لس ) -- : ردشفل و رضاح هدناووع
 لئات هتب رارب هلی ردن IO ی هدعاس او

 ندصح لها هک( ساحدلا 5 دعس ) - .ردشملوا

 . ردشعا تاقو

 .ردیسیوار تاهفرش ثبداحا ضعب .بولوا دودعم
 5 دعس )س .(یراصن الا دومسم ن دعس ) تب

 كنيفقثلا ديب ن را تخ روهشم هک( ققشلا در

 - الا یراصتالا ذاعم ن دعس ورع ونا) - . ردم

 نالبروسلاسرا ه هن دم ندهللا لوسر اح هک (یسو

 ند ییموق «بولک همالسا هلیفیلک# كريم نب بمصم

 هدنرلازغ قدنخو دحاو ردو ؛ شعا توهد هقح

 ندهګرج یغنیدلآ هدربخا یازغ ونو ؛شفل و رضاح

 هدنقح بولوا ندهبا مظاعا .ردشعا لاحرا ارام
 مدال را: ردعلوا رداص فرش ثب دح چاق رب

 امن یسهزانح «بوالغآ قوح نالقثلا دیس ترضح
 (یراصن الارذنلا ندعس) --. ردراشلدق تاذلاب یز

 ثب داحا شب .بونل و رضاح هدناوزع راسو دحا هک
 نامعنلا نب دعس )س .ردشعا تیاور یخد هفرش

 رارب هللا ورع ن رذنم هک ( یسوالا یراصتاالا

 رسا ندنف رط نایغس وبا , هددلاخ کک ههر

 هد ورن ترضح تراسا تح ندنسانغ ردن «بولب دنا 1

 .ویب سیف وام هات یا بوب 8
 یانع هک (ی رفظلا نامعنلا ن دعس) س .یدشلو

 لاو ن دعس ) س . ردندرلن الوب رضاح هدردب

 بولوا دودعم ندنطسلف لها هک( یاذمللا یدیعلا

 د 6 زن ۳-۹۷

 نایفس نب مکح هواعم واو ,شلوا نکاس هدهلمر
 ن دهس ) س . ردشعا تاور دنا اذن ىدبعلا

 هرس اوغ یکاعو نابغ هدتیلهاح هک ( نما بهو

 نادر. یدک ندبوت اع تولوا

 ك دم س) س .یدیشلروم هری دا شر قکلعو

 . ردن دربّعا ی هک ( بهو

 یده» ناخ زیکنچ ( نیدلا دعس الم ) |
Jتافو هه "1 6 «بولوا لندنسارءش  

 : ردکتوا عار وش .ردشعا

 دوش ادرش وا قشع زا هام هک مراد یرعلد

 دوسش اور وا شیپرد لک هک دراد "هرهچ
 باوسحخت ار شفلز راز ٌهتقلح دنیبب رک
 دوش اوسر مرح رد رکید راب نامنص جش

 هدنس هفاسم لمم چوا لدهرونم 42 دم

 اظ 4 fy كعس

 «بولوا غاطرب هدتاور رو عضوم ر
 ۰ یدبا راو هب رف چاق رو یثراج رب رصف 4 هدنرزوا

 هناهفصا 1 بولوا ندنسارعش نارا

 تحاس هناتسدنه .ردندناتسدرا یکم ۱

 ه ردشهاشاب هدننامز یوفص سابع هاش . یدشعا

 دار
 هدننامز ثاا ناک دجا ناطاس ۱

 هردم" | ناب ر و هنسهربسم هناخ دغاک

 هده تاک ( لاو

 انا ۱ هل ودلا دعس
 « ردیلفوا كن هلو دلا فیس « بولوا یب درد كنک

 «شعاسولج «هنیرزوا یتافو كر دب «هدنخم رات ۳ ۷

 .دمس «هلطبض یلح هنوعرف یسهلوک هرکص تدم رو

 ۱ دنک و هدصمح هلودلا

 رگیاد هدنعا رو اقام « هدهسرلب دتا هل اصم

 ۔ اھا باح «هلکعا سبحو ذخا یهنوعرف یسهلوک رب

 یهقر هر ویکب هلکعا بلح یهلودلا دەس یسل

 هرزوا كمروس مکح هدیلح یس

 روس مو تدمر و ؛ شا ررقت هدیاح گرهر و

 شغا مابق هکنح . هرزوا كعا طط یخد یلح

 ینیلاوما كيوب هلودلا دعس «بولوا بولغم .هدهسیا

 التم هلف . 0 ندکدتا تدوع هبلح هل طض

 هنر لئاضفلا وا لغوا . ردا تافو «بولوا

 « بو مهروس مک تقو قوج « هدهسیا شلوا اف



EEد  

 ؛ شبا طبض یبلح رصن وبا ریزو ندنفرط نویمطاف
 هردشمر و ماتخ ةنعموکح نادمج لاو

 ناطا س ندنک ولم ناهاشم ۱ نر دل ر دلا دعس زراوخ (یلع نب دومسم)
 هبلا راشم نیک .بولوا یدقتعمو و كشكت

 بطق#یلغوا کیدشا بصن لاو هناسارخ ندنفرط
 لغوا رکید کبدتنا بصن هم قارع هدمیو لآ
 د الام ناتا ؛شغل وا نیس رواشم ههاش لع

 ٍ لادن دلوا شموع تدش هدایز یثراق هنس هبلیع اما

 هردشلریدتا لتق ندنفرط رلن و

 ۱ یر س
 تضشمدنسم هدنرود ثلاث ناخ دمت ناطلس «بولوا
 -امدن كناخ او هدهبمالسا
 ٩ ۳ بولوا یلغوا كندنفا ناجح نسح ندنس

 رب هللا لع لیصحم و ؛شغوط هدلورناتسا هدنخرات

 ندتموادم 4سرد دعا دوعسلا وا ه دت دم

 ؛ نتفلوابصت مکس زدم شب لوض الا لع :هرکض
 هدازهش نانلو هدکعا كبلاو هداسینفم هد ٩۷۲ و

 .یدشلروسنیعت هنتهدخ كل هحاوخ دلدا ناطلس

Nهدنراسولح كثلا داص ناطلس هبلا را- بهر هر  

 .یدشلو ترهش هلو او مر ۲ «بولوا اللا سیر

 هدنراسولج كل" ناب دم ناطاس مدن زا ۱ ۰
 ندر هدنرفس ناتسراجم ؛بودنا هظفاحم هنن
 هدنځګ رات ۱۰۰۰ « هلغلوا شلدا هدافتسا قوج

 | هدماقم و یآ زکس هلبا هنس رب «بولوا مالسالا جش

 .ردشع |تافو داف هدنحرات۱ ۰۰۸ مارک ندق دلاو

 ی هرطخ ءارقلاراد نالوا FR هدن وا 1

 ماظم نیطالس نلک كد هننامز یدک بر دنوف مر لس

 الع ندا روهطظ هدنرلرصع و یتاموقو كنهناذع

 » مراوتلا جات» یواح ینلاوحا مجارت كاعا شم و

 هجاوخ هک «ردراو یخ رات رب هرزوا دلج ۲ هلیسا

 یخد نګ رات كنرال . ردروهشم هلک خد یخ رات
 هب هیملک AEE شما هجرت هب هجرت ندیسراف

 هدنمسا ( یتوناب ) یخراوتلا جات هردشمزاب راهشاح

 یجب « قرهنلوا هجر هب هت ايلا تا ندنف رط یر

 a یدهناو هدنسب دال م خیرات ۱ 1۶ یدل

 . ردشلصاب هددردام هد ۲

۳۲:۹۸ 

 هرم

۱ 8 : 

۱ 

 ۱ نان سرم 2 یدنفا نیدلا دمس
 ۱ 3 نر لئاوا كناخ زیزعلا دبع ناطلس هل رلتنطاس

 . تیسردم « بولوا ندالع شفلو هدنفش دنسم
 چرا توانا و ییغوا كن دنفا دا دبع دما

 sr . ردن دن دافحا كندنفا ندلا دعس هحاوخ

  ندکد تا 79 هدن داعسرد هدنخگرات

 اطر هدیاوطا آ « هللا كولس هیاضق قیرط رک

  هرقو ؛شغل و هدنفایضاق نیدیآ ه رگ و داف

 ۱۱۳ هبها SE چوا یا نیت اسان از

 هرکص ندنسارجا ريخ تای . یدیا شلاق ینم

  یسلاو اروا .قرهنلوا نینعت هنکالصحم یتالو نیدیآ

 ۳۰۳ دمهنک ا اعا رهاط هداز لکتج نانلوم
 لقح « قرهنلوا تّور یرلهنک اح هدالا سلج

 هد ۷ ؛شعا تدوع هنتیرومآم لح « هلفمقیچ

 1 .اضعا تعارز ساحم و هننات؟یریم هدنسهنب زخ هبلام

 شمن وا صن هنفل

 ۱ ةاقوا هدهرص وا « بولوا یا E در د

 ك 2 شفلوا هبح و هنسهدهع یلشتفم نوامه

 ۳۲۲۷۰ هرکص ندقالاق هدترومآم وب هنس
 نعل هنفلاضعا هيلام هبساحم سلحم هلیس های لوناتسا

 .«هلزارحا یتسهاب یلوطانا ردص هد ۷۲ « قرهنلوا

 ۴ یدنعلروس بصذ هنغلاضعا الاو سلع هد ۷ ء

 یر سس

 هدنتهح وصکروح هد۱۲۲۲ و ؛

  هشرزوا ینافو کک رک نورا « هد ۷ ۵

 یعرکب هلبا هنس س اک هم هیمالشا یوم

 .لاصفنا هد ۰ «هرکص ندقدلاق هدمأقم ود 5 لاک

 ۱ ا تماقا هدنس هناخ هایش اعم تیلوزعم «كرەدىا

 . ردشا تافو هد ۱۲۸۳ «نکیا

 ۱ eS (یدنفایلح دم ۰ 1

 هند یا هدنررود لوا ناخ دجا ناطلسو تاات

 نا بولوا ندالع شم :4 همالسا ینفشم دسم

 ۲٩۶۱ ۰ یدیافوا كدا نیدلادمس هجاوخ هجرتلا
 ۰ بوغوط هد هسورب یغنی دنلو سردم كن رد هدنخ رات

 لندکد تا سرادم رود ۳ زرع ياا

 هد ۱ ۰ ۰ 6 «یسالم هک هدنخحرا ۰

 داق یلوطان هنس وا هنيو 3 لودناتساا |

 س یی A STP یک ؛شلوا



E 3 
 حک تیمی یبا مور هو ۲۰۷ « بولاق و

 لوا مالس الاش هنر یدنفا هللا عنص هد ۰ ا 3

 ندق دلاق هدددنم وب تدم برق هت هنس قمر و ۱

 مالسالا جش انان ناب هد ۷ تارا دعاقت .هرکص 1

 دنسم تدم زواج“ یبهنس یدب هعفد ویو ؛ شلوا
 تافو ندنوعاط ةدنخیرات ۱۰۲ « بولاق هداوتف
 كن ردتقم هباشناو رعش هدهثلث هنسلا ۹

 هب هنر "هدیصق . یدیا تاذ روڪ هثیطا و تضخ

 ه « خیراوتلا جات » .ردراو ىرلضيرفت شم و یتیمخت
 . ردشم هم هدیالاکا . هدهسبا شمالشاب هدهنرب رگ لب ۱

 ۶ دملا هجرتلا ی آ یردار . ردنوفدم هدئناب كن ردت ۱

 . ردشلوا ینلخ یادنفا

/ 

 ی را ۴
 e هداز ىدنفا نیدلا كع

 نام ناطلس هللا لوا ناخ ینطصم و لوا ناخ دما

 ههفد يا NT عیار دا ص ناطلسو ینات ناخ

 | هحاوخ بولوا ند الق شیک اا | تم

 هد ٩۷۸ ۰ ردیلغوا ی ا كن دنفا ندلإ دعس
 سرادم رود لوص ال لعو مولع لیصحم .بوغوط

 هنساضق هنردا هدنخ رات ۱۱۶۰۱۶ ۱« هک ندکد تیا

 هد ۱۰۱۰ «یسضاق لوناتسا هد ۱۰۰۷ «هلزارحا

 یارک یا لی در هد ۱۰۱۲ و لوطا ا لک
 اسان هد۱۰۱ه و ؛شعا افعتسا هد ۱۰۱۳ «بولوا

 رابتخا هد ۱۰۱۷ « بولوا رک تنها یا مور

 « بودیک هغ رش حج هد" ۳۲ و ؛یتعا تلع

 روس هیجوت هتسیدنک هیمالسا تشم دنسم «هلتتافو

 ۳۰ بولاق هدماقم و هنس ید ۰ یدیشل

 هدنراتسم ینات ناخ نافع نام
 هد ۱ ۰

 تعزع هنیرفس هل

 لئا «قرالروس بیست یجاودزا هلعاخ هل بقع

 هدنترتف ناع نامع ناطلس .:یدشلوا تاه

 !ار ناخ داص ناطاس < بودا افمتسا هد ۰۰

 ر و فا مالسالا جش است هد ۱۰۳۲ هدنرود

 ۱۰۳ «هرکص ندقدلاق هدماقم و یآ شب هللا هنس
 هردنوفدم هدنناب كنردارو رد هردشع | تافو هد

 ۱ نس هاب لوطا آ هدهروک ذم هه ؛ شفلوا بصن

 : ردن د هلج وا یار ۱

NEعوقو كردار «نکیآ هدکعا تدوع هد  

 | هتدوع ندنادغب «هلغلوا لت تحس « هده سيا شعا

 | یشەمارک كلاراشم هاش داب هدعل و ؛ شلقا رو

 د مات 0۹

 .بولوا ردتقم هناشناو رمش هدهثلث ةتسنلا یخد و
 وش ۰ ردراو ا ههر ؟هدصقو یناود بت ص

 : ردندنراعشا *هلج تب

 ردالعا رازایئس ریس هدیلبذس یاوه

 رداشاع هکز وا ررتسوک ینامسآ ین

 .هدام 4 ینازاتفت »] «

 [ «تعحاصم هن ازت بلا دمس

 ندهللا ءایلوا اراک یوابج ندا لعرس (ینابیشلایسوء نا ) ۱

 سدق هلبا ناروح مهاتشاش «بولوا ندتش رط نارب و

 تایم تظ رط .ردندنس هرق (ابج) مقاو هدنسهرآ
 جش هللا هطساو جوا شرط ون « بولوا یوم
 هدنخحرات ۷۰۱ ® ردشعا ذخا لدس رغم ندم وا

 .ردشعا لاحرا |

 ندالع و حاشم راک 4

Eنیدلا م جش «بولوا |  
 رور براو تو ا

 قاق ا شر رکیدو ییاتکییا هلمرلت اون « حاورالا

 ن دلا ر دص هردشعا تافو هدنخ رات تب . ردراو

 ۰ ردو م قحاصم هلا یون وق

 وش .ردراو یراعشا ینرعو یسراف «بولوا یخد

 لد دنا راوس رکا قشع بکر ص رپ
 لد دنآ راک ماڪ مام هل رب
 قشع دواس نطو دوبت لد و

 لد ديا راکه دشان قشعر و

Es 

 و ات ات RE ود اقدلا

 . ردشع | تاقو هد ۱

I 

  Eناو ن هللا (
 یراف ندلا كعس  ERا

 راس هلا هحاور 0 نا و هعرک نا بولوا
 سپردن و هدافا هدماتش و رهم و < ذخا لندن دحم

 «هدلاح یمنی دل وا لشاب ك «هدنخ رات ۹۹٩3 .ردشعا

 اما يلج تب کیا وش ۰ ردشع | تافو هدقشهد ۱ €

 ٠ ردندیر
> 

 یوعلا ضبق ناف دجن لع یب فق
 مدلاب لییل دخ بلاسطف یور



  E 3 E3د ۱

  a Eaاشم  e 2 2دهينافع یارزو ۶ ١

 8 ۱ ندشوماخ ندلا را انالوم ردم كنيماح

 هردشع |تق رط حا نداروب دیز وا ندلالالح و ا ءهنلوا رم یرادتقاهدنناتسل زسنارف و |

 .ردشملوا عقاو هدنخح رات Ns لاحرا

 ناطلس ینوناق
 .ود ناخ نایلس

 « بولوا ندالک نکته دنسم هبم السا نشم هدیر

 ۰ ردن دنس هبصق یاطاط یتالفا یمدنن الو یر

 « كر هلک هتداءسرد رار هلا یدنفا یسع یردب

 ۱ یا دیس هلی تعسب

 ا یتیم لوا ماما هنغ رشعماج اشا دام یردب

 سرادم رود لوصالا ىلع « بولس وق ےاع لص

 «شلوایسضاق لوساتسا هد ۳ ۰ 2 ندکدتا

 ماکحا یارحا هدهبنس تنطلس تخااب ردق هنس نواو

 ۱ هد٩ ؛ ۰ بودیا لوزن هن ؛هرکص ندکدلب | هع رش

 مات . یدیا شلوا مالسالا جش هنبرب هداز اشاپ لاک
 تافو هدنحرات ٤٥ ٩ « بولاق هداوتف ماقم هنس شب

 ر یعاس ههظفام یهعرش ماکحاو مع .ردشعا

 هداز یلاظ وذم یخ د راد هناس داو جرات «بولوا تاذ

  هبشاح هب هیلع بک ضعبو هیواضس ریسفت .یدیا

 . ردراو یر

 e وه ۱ یدٌفا هللادعس

 هبا فق كلس بولوا ندنس هلالس كنرلت رضح یو
 هت دارد هرکصندق دنل و هدرلتاننیلیخر «هلتبغر

 ی هسدنه لع ندیدنفا یح-ا هجاوخ روهشم «هلدورو

 ؛شعا ات یعوحم مع ندب دنفا مار لوا معمو

 هدهرقن 1 14 رک ندکدزک هدرلنانس تدمر

 . ردراو یناوود بترم . یدبا شلوا نی زک تلزع

 رودص ( هداز برع )
l_oب ول وا ندم  ¢ 

 ىس هە رعش تعسطو یتراهم هدة طخ هردیللوساتسا

 ۱ یدنفا هللا

 ۱ ( یدعس ) «ردشعا تافو هد ۱۲۰۸ .یدا راو

 - ردکت وا تب وش . یدردنا صلخ

 یدعس مکشا ؟هرطق بش و هلک | مدتیا

 هشرب الال وا وا لد لفط بوتادل آ

۳5۷۰ 

۱ 

۱ 

 ۱ بولواندارمش نرخ تم

۱ 

3 

 لابلاو هایلاو ضرالا باتک » و « شوحولا باتک» ۱

 هدنخ را ۸ هردنوروت ا دعس «بولوا ۱

 3 ie تا داو اهنا ۰ ردیلفوا تناشاب صلخم

 و نوامه ناود ناجرت هدنرود ناخ ر زعلا دبع

 نيام قلهرآ ر هدعنو «شملو مراسم فراعم

 n ترادص 9 «بولوا یتاک شاب نوامه

 ۱ هنو تام و هنتراغس نر هلترازو هنر « هنغل
 . هدهنایوهدنخرا ۱۴ ۰۹۰یدبشلروس نییع هتنرافس

 .ردشتا تافو ًامومسم ندنزاغ اوه

 ٠ و ۱ یولهد هللا دعس م ر 5 دنه 8 ایک ن اتس ۰

 ۲۵3۰۱ 3 . یدردنا ل ( تشک ءدبراعمشا

 / .ردشع | تافو

 . ندندالوا كکنلروعت 4 د

aeیتاحوتف  . 
 E تانک لناونع » یهاشنا ریم تاحوتف»

 ۰ رز

 ندناراهقحالس ( نیدلا ریصن ( ۳

 ELS ن در E EE كالا ِ_ت

 هام یاددا و العو هلستاردو لقع «بولوا یرزو

 لاراشم رادمکح « ردر ومشم هلیسع ا قیوشت و

 Ea لغلآ ربخ ییکجهدبا 2 مسا سی دنک

TO۲3 رال نس نافع  
  كندهم «بولوا ندابدا ریها شم ل

 (ناسنالاقاخ باتک» ا های هدننامز

1 

1 
#4 

۳ 

 درا

n 

 . ردراو ینبلأت جوا هلرلناونع « راعلاو

 ۲ جم «بودیا سولح « هن رزوا یافو گنبردب

 ۱ ردشغا تافو زیور تو لو

 — قحا وا)
 ۳ 6 بیهد لب

3 
 و

 | صاقو یبا نب دعس



 2 س 9 7 4

 ندا راک (یترقلا هرس. 0 یا
 ینیګدب كرلنلک همالسا «بولوا ندهرشبم رشم ردوو 7

 ۱۷ هدنکن داک همالسا م نان تی هدناور رو

 راسو هدنرلازغ قدنخ دحا رد .یدنا هدنشاا

 بوتلو هدیون ترضح تیمم هدنتشهلج كا

 قوا ۰ ردتاذ وب ناتآ قوا لوا كا نا لب 9
 هدنس هام دحا «هلغلوا یتراهم هداعلا قوف هدمت ۳ ۱

 ۱ اب اطخ هنسب دنک دل صدنفا ) ماص) نباقثلا دیس ترض

 یرلفدلوا شمروس ا ىا كادف دعس اب مرا»

 .ردشل وا رداصفب رش ث دح جاقر هدنقح .زدیوص

 نالبروس ارسا هنارا هدتنامز ( هضر ) رم ترضح

 هدهبسداق «قرهلروس بص دیاق هم رک اسا

 فی ه-نارا تلود و ؛شلوا لئات هبامع ترفظم ر /

 كلام كناربا نوتب «كرهدا عة ینادم نالوا یخی
 دوو .ردشلوا قفوم هنلاخدا هنسه راد هبمالسا ِ

 «قربروس بصن هنکلیلاو قارع هرکص ندنتمدخ
 3 یدنشعا داخ ا رک صو سا ین رهش هغ

 یکیدشا نییعآ تقو کجهدیا لاحرا رع ترضح
 هلا راشم ترضح بولوا لخاد هاروش باشا
 هصوت یامعتسا كدعس هتاذ قح هلو هفلخ ندنفرط |

 هنب ندنفرط (هضر) نام ترضح .هلفلوا شلروس
 تنافع ترضح .یدیشلروس بصن هنکللاو 8

 .امدا تفالخو ,بویقا ليم هفرط ر چه هدنندام |
 هیواعم و ؛شلاق هدنس هناخ «بویمشیقلاق یخد هنس

 « نوجا كنا یومد یناق كنامع ترضح ابو
 هلرلتد وش ا تمجارص هنتنواعم كنس 8

 : یدیشمرو در باوخ

 ءایعلا ءادلا كژاد یواعم

 هاود هب "یمن ال سیلو

 اع نسح وا یر عدلا
 ءاشیام هيلع ددرا مق

 اربصق افیسیفط عاهل تل و

 هالولاو جرادعلا هپ "ربع

 "ایل ايعا یذلاق ممطلا
 هافعلا هب تعط دقام ىلع

 ايح كنم ريخ هنم مويل
 ءادغلا ءرذل تنا و

 . وا یوم هب ورن تن داحا قوح ك ندن رط دنک

 یزفو ےھارباو ج « بعصم «صام یزالغوا «بول ۱

 د ۳:۷۱

 تاور نیمبات راسو سام ناو رم نا هلا هشیاع

 هلناکرب یون ترضح یاعد نالوا عقاو .ردرلشعا

 ر لداعو مقسم هداعلا قوفو هوعدلا را سم

 .یدنشل وا رهظم ه قوراف ترضح داقعا «بولوا تاد

 كالیم شب ندهرونم ٌهدم هدنسیرجم خراب ٥

 انح .بودا تافو هدنعضوم قیقع عتاو هدهفاسم

 ردوا نفدو لش ههرونم هنندم یسهز

 روس تموکح = ددسراف

 رخ ا ارام | کد نس
 رهرام قوچرب هلرفنس نب لرفط یسهداز مع «بولوا
 وا یلوالوتقمو بولغم كل فط هبلاراشمه دنس هت

 قامرک ًاقاهتمو «سولح هنت سراف هد ۵۹۹ هرز

 ءو رکص ناک دروس مکح هنس ۱۳ «كرهدنا طن ید

 هتاربخ و لداعو روسح .ردش | تافو هدنخ رات ۸

 كن زاربش ؛یدعس چ . یدبا رادمکح رب لئام

 ۰ ردیردن ك ( ركب وا ) نالوا جودع

  tesیرعشالا هللا دبع نب | 0

Dهردبشل و* تاتکرب رومشم هلساونع » هعیشلا جاصحا  

 . ردشعا تافو هدنخ رات ۳۰

 «بولوا ندنریعم رهاشم

 كلا وص ن كلل | و | باسم ناچ

 . یدبا یریعم

 هب واعم ی دز ۱

 رصعم ندنفرط یدزال دیر تب ا

 هک ندکدتا كابلاو هئس کیا :بوللو یشاو
 مر ییدردنوک گریز نم هللا دص هدنگرات ٤

 . یدشمکچ هب هش وکر واست ی رص م گر هبع | تمو اتم

 ۔هدام « صاقو ینان دعس »

 ۰ هلروس تعحاسم همس

 وا ند نيو ذج ا

 دالب رود و تحایس تقو یلبخ ۰ ردیلهرصب « بول
 هردراو یرلمالک نایکح موظنمو روند . یدشعا

 . | صاقو دعس



 د ۳ س

 ندنحاصن «قرهنلوا باج ندنف رط یسابع لکوتم هفیلخ
 هل رلت رضح نونلا وذ هدرصم . یدبشغلوا هدافتسا

 تافو هج هرکص ندنخحرات ۲ ۵ ردشعا تگ

 ۰ ردع ۱

 یهبطرق «بولواندنر هی داسلدنا ] ۰
 فیرشلعن .ردیزیق كنم ريج ماصع | هودعس

 | لج تب کیا زی وه نالوا هدنقح یون ترضح

 ردن دوام

 ليقم ىنا سودرفلا ةنج ف هلیبقتب یظحا ینلعل
 لیبل نم نی وک اد شا ن لاتمآ رانک اس ییوطلط

 لیلحت نم هب یساجام نکسی هلع هب بلقلا ےسما و
 لیج لک ف بحلا لها هاوهد نه لالطاي قشدسا ال اط

 كامار نا «بولوا ندن  امنغم رهاشم

 وا ندهبسابع ءاةلخ یه را

 5ر اص نان او یسلاو رصمو 6 كروصنم رفعح

 .یدشفلوا ارتشا همش رد كر ن ا۔ۃط ندنفرط ىلع

 OTE هدساقا

 | هدعس

Eهیون ترضح رصع 1  
3 a 

 «بولواندن اوسا ا ت 1 ور

 و هوا و «ردبا تماما هرلن داف

 | یدعس
 و ندنارا ءارمش مظاعا

 | هدن رخاوا یرجه نرق یجصتلآ «بولوا ندنویفوص
 هدزاربش هدننامز كنيكنزن دعس ندسراف ناکباتاو

 شفلو بوسنم ههلاراشم رادمکح « هلکءا دلوت

 (یدعس) هلتدسن هنمان كوا ندنفررط یرد نالوا

 یفط یتوو لس یک هتس ۱۰۲.۰ ER هی

 یقیسهنس ۰ كن ربع دام نده ات ۴ نک هلتل

 ۳۰ و هک کشف و تخا اس هر هم « هللیصح

 ۰ ردرومشم یک اونا یخد ی هتل

 هدلاحو «بولوا مولعم ییدسا تافو هدنشراا ۱

 یغنیدزاب یناتساکو یلوا شا دلوت هدنشرات ٩

 . ریاک مزال یلوا هدنشاب 1۷ هدنس هنس ۰

 دو تفر هاب هک یا » هدناتسک ییدنل کک

YoVY 

 | (یزاریش س ندلا خصم جش )

 ۱۲ تولنکح هاوزتا هدن راوح زاربش ۰ یدا شفل وا ۱

 د هک تک

 ارون وکی تبدوا هدنرلشاب یللا هلیعارعم « یناوخ

 - ناسقط هدنتافو «بولوا هرکص اهد یتدالو هبلع ءان

  ندیروناو یسودرف هدمظن .ریلکم زال یم وا هدنرلشاب

 ۱ دع ریظن یب هسیا هدرثن .بویلوا یریظنو لثم هقشب
 لاو « ناتسو »و « ناتساک» .ریلس هنلوا

 . یرامشا راسو یتاعل مو دناصقو یرلناود هلب رب اک

 sk نامر هنلاکو لضفو هنتغالب و تحاصف |

 عبط یلشیاشک كبو لپم ههناسدا تاکنو فذاطل

 ِِ مامه .یدرونل ون هدنرلساج ارك امد ,هلغلوا بطل

 ا هدننایح ۰ ردشمک یرلهدطالم شمب هللا یزیربت
 .ترهش ر كوس « بودیا راشتا هلاع راطقا یتافیل
 تمرح هداءلا قوف هدرب ره ,هلغاوا شعارق رابتعاو

 ۳ وهماظن بردم هددادنب .یدرولوا رهظم هرابتعاو

 ۱ ؛ شعا ماع لصح ندیزوج جرفلا وا جش رومشم

 ۳ . ردشع اید سیردن هدهروک ذم هسردم تدمر و

 باش جش

  ترد 2 و یدشعا تانا ذجا ندنالنک رداقلادبع

 ۱ ج تق رط سو یدرورهس نیدلا ب

mer ده موج rm ۳ ؛بودنک ه هرهطم 4 هضور ترازو هعح همفد 

 2 رصهو «شمربک هدماشو قارع یم كور
 3 تحایس ردق هرافشاکو را ءاروامو دنهو ناسارخو

 1 Ee بلص لها و ؛ شیک هل یق رط داهحو

 ۲ ماش سلبارط تدم رب .بوشود ربسا هنیلا كږلکن رف

 5 شلر ددیلاچ هلو رک هلمع هدنساشنا كنتاماکڪسا

 ص یل هللا هب دف .ندنفررط یر ندنسامنغا بلح تباهنو

| 
 .«بودیکه ننرایزرصەرب اکا تقو ینی دلوالوغشم هلت دابع

 «  نسهلضف ندنکیدب « هلکغ دقت هذیذل ةمعطا

  ندهرجتبهلببنز رب «هیدرلنوسپ رایجتودوانک نداروا
 رش كوب كا . یدا شعدا تدام ین آ

 هفوصت زومر یرثکا كرلنو . بولوا هدنابلزغ

 ۱ زاسهلسناتسولو ناتسلک . ردزمقتم یهنافراع قیاقحو

 هجرت هلتاعفد هنسهنسلا کا كنابوروا یرانآ شعب

  لزوک تاشو یرلح رش ددعتم هدهکرت .ردشغلوا
۷ 

 ۳۵ ىل هدرصم هک« ردراو ید یم هر شعر ۱



 روم

 د اھ

۱ 
 E ا 0 ]تانک 2 ردتفاوا

 روم“ موبلا هدزاریش یدقم . ریش 2

 تس وش زکلاب لوا روهشم هدهحرد 9

 : زردیا افتکا هلب دارا كن هنایکح

 راے شوه رظن رد "رس ناتخ رد را

 راک درک تفرعم تس رتفد قرو ره

 تیاذحوا ندنسا رمش ءامدق ان اعم
 ج تر 1 ین .. ؛ یدعس

 : ردصاخم

 هعطق وش .ردراو یراعشا لیخد یس همان قاسر

 : ردندن راعشا هلج |

 ندک وا رادا وه AE م یا مدلک زاو 3

 ندلوا راز یکلیلب رع” ره نوگزوب لک ۱
 كنس ندکفلز یادوس مغ مدکچ ما نب

 ندلرا رای هلرایغا كدمکچ لا نس هکن وچ

 رفعح هداز یحات هجرتلا فلاس ییعکیا س

 یساشناو رعش هک« رد (یلج یدعس) یردار كنيباچ

 شمالو ترهش ردق ین دار ۰

 یلج رفەج یردار . رداء قفتم شیدلوا هناد

 هدناه وفن ضعب هل ریخت هناردار تسم ,هدقدنا وا مادعا

 اسا اهد .هدهسلا

 وکم تدمر 6 هلفغلوا یهاشداب عوعس یغیدنل و

 یر رح نوامه همان هرصم هدمب « هدهسیا شلاق

 ۱ تععحاص هنس هناشنم تراهم كنسي دنک. بودا اضتقا

 4 | ررست هل ر هزلاج ریغآ و فیطلت «هلغلوا اعور یترویجم
 دناصق یبرع . یدیا یسردم نح . یدیا شمل رو لنفو سون هلناجوسنم راسو زا یزعرقو ضا |

 .ردراوییشاوح ه هباقوحرشو هح اتفه حرشو ی اشن هو

 راهدو < شمکچ هریظن رع ید ی همفسل دیاقع

 عقاو هدنخران ٩۲۲ ینافو . ردشمزاب لئاسر قاط

 : ردندنرامشا هل تس وش . ردشلوا

 هسلوا لد هدنوا دا یدو
 هسا وا لثئام هلز رک ره هسروا وا یراب

 93 (یدنفا ی دعس نالا

 .اقلا وا )

 | یدس عل هلقص ندابدا
 مجارت ف رەش ینامزو ¢ شا تغن هدنسهطا

 (ىلقصلا رفعح ن یل م

 | هاڪ“

 ر 0 ۳۷۳

 «ءامسألا ةينا» راد هفرص هلساتکر عماج ینلاوحا
 هردراو ی یا هلرلن اون« 6 لاعفالا فی رضا » و

 .ردشع | تافو هدنخمرات ۱ ء

 «بولواندناب ام (هیرلا ورم تنب) | ریش
 هلا دبع نب هک یدهرشدم "هرشه ۱

 . ردنسهدلاو كز هطط ن یو یسهحوز ك (هضر)

 . ردیسهیوار كهف رش تیداحا ضب

Eلک ه۰ كساتو هدا ال و سبات ۱  
 ناتہ قرهلوا هدننسرغبوئج هرتم )ر

 هدنسهزآ یر سیات هلبار وک ذمرهنوهدنسی داو وص
 هدقرش لوط ۳۹۳۳۳۰ هللا یلامش ضرع ۸۰
 راسم ینادلث « بولوا هبصق رب یزکم قاصس عقاو

 هرزوا قلوا هراسو یدیزب «ینایرس «یتمرا اث رو
 ۲ «یدحم ۶ « ییماح ه یسااهما ۰

 «یساسیلکیایرس ۱ و كيلوتق ۲ «ینمرا ۱ ,یسهیکن
 و هزاغم ۵۰۰ و یبهعلق ر سا « یسەسردم ۵

 تبنم كىو طاع هلرل هحخابو غاب هصق .ردراو یناکد

 هلتاف یسهرظنم ندجراخ یلفلوا عقاو هدیداو رب

 مورح ندنراهطو تفاظن ییرجا هدهسیا لزوک |

 زوک «ندنفیدلوا یتوطر كب یغد یسهینا «بولوا
 . ردلکد كك | ضاصا راسو هلزت هلیرلقل هتسخ |

 مقاو هدنسهرا رهن ییا «بولوا زا كب هدییوص
 هد هن ثكمحما هن قدس وص كرلن وب و یغیدل وا |

 .رومهناوا هدافتسا نوجا قس ین یضارا یهدفارطا
 ءاص «هداڪ- لاش ندقوءایو كرتفتو كوب هدد رەس

 هدنفارطا ك4. صو .رونلوا لاعاإ ه-حراح ةيلسإ

 ع ندوب بول و شاط ر هاشم هنشاط هطلام

 هبصق هروُنلوا لارءتس| هدهنا و لامعا ید ی 1

 هزاغمو ناخ شو وا هنجما كشاط هزانکی 125 وح ۱

 ینیدلوا هبصق رب کسا كپ .روینلوب هینا ضعب یک
 هليا همدع راث | هنوک رب تاور و « هدهسا یوص |

 ۱ - دعس) مالس الا جش هم رتلافلاس یا بس
 هک ¢ بولوا ین رع لح ا رم ردطد دکوم

 . ردراو ید رلت دیا ماکت هڪ راو هجدرڪ

 یساضق د رعس لا ناو ندنتنه قرع لات

 «ناوضر ندنتهح ی یعبوذح «نارنع ندنف رط ین رغ

 و نام ناف موزآ شرت



 3 ن

 -۷ دصایو ناشز ؛وروا «قاتتسر تولوا دودنم

 ك یسیضارا . ردنکم ندههرق ۵ ٤ رار هلبراهیح

 راسو ماسزس “ر هرآ «یادفب «بولوا تیم

 یعاونا كراهزب س و هویمو نوتوت « قوماپ هلتابوبح

 « بولب دبر وق یرادقم ر كموزوا ۰ رولوا لصاح

 لیتسب ندرهویم ضعب و « رلیراقیچ یغد ز
 هد یناناوبح . راقج یخد لاب رادقم لیخ . ریلساب

 نورد . راقب یغاس و رين یلیخ «بولوا قوح

 هدنرادک یر ناتر هللا هل یلدروکوکر ب هداضق

 یر وکر یکر اک چاقرب هدنرزوا كرار .رونلو لورتب

 -اها كناضق ۰ ردراو یرهارخ هعلق کسا شمب و

 ۰ یی

 . ررلسم

 یسیاک مسق «بولوا هح هداز ندضک ۳9

 تکر یش الو نلت «یغاعس
Eییونج كاو یر كغا  

 منک ندنتهج یی لاعش ,سیلتب سفن الام « بولوا
 قرش بونج « رکبراید ًابونجو ابغ « هلرلقا نس
 .ردطاعو دو دح هل رلتب الو ناو یخد ًافرشو لدنتهح

 ۳۸ ۳۳ و یلامشضیع ۳۸۳ ۳۰۲ هللا ۳ ۲

 «تاولوا دتع هدیراهزآ قرش لوط 4 با

Eنامطب مس ندنتهح بیو هل-یغامرا هلحد  

 و كزغاڪس سالت یسضارا ۳, ردشلرآ هل وص

 «بولوا ترابع ندنرلکتا كرلغاط یکه د: سیلامش

 او ماطر هحوتم هونج ندلامش هرزوا تیم ومع

 -ود ههلحد یسهراج هایم نوت . ردترابع ندرلبد

 ناو هک « ردیرهن ناتم کوس كا دكرانو ,بوایک

 ترم ودر مه و
 مت ندکد خار هل رهن و نلکن دسیلت هلنایرح

 یسک | .رولکود هب هلحد «كرهنوذ ی رغوط هونج

 هدنسیب یغ مق كنغاعس سیلتب هک« ردیرہن وطخ
 كرل اح قوح ر ندیا نان هداضق نالوا یانمهو

 هرات و .زا یغوط ه وذح .لکشتلاب ندنعاقحا

 ید رهرد و یاچ قوج ر هرزوا قلوا بصنم

 هدنراراوح درمس صوم ا ىلمو یسضارا .ردراو

 اإ یرهزبسو هوم تابوبح بولوا تدنم ك

 ۔ادقم لبخ ر 2 ندکدشا ت فک هب هیلحم تاج

 هدیرلغاب ۰ رونلوا لقت هرکبراید و سیاتب هدیر
 بارش 4-ق ۲ ۵ مو و 9م ین « بولوا قوح

۳5۷ 

 { هل را هتیص ندا روهظ هدرا كالا ۰ ریا |

 ۵ :رلیا لدنتفد مدع هتفاطن كنبل اها هب دلج ضاصا ۱

 « مرا ۱

 .i 3 نس

 9 مات نادعم تاتساضق درس :رط راقبح
 نوشروت لی” هدر و رقاب رب شفل و هدکنلشیا
 یک ا یدعء

 هداز ندننالصاح ینراصم « هدهسیا ش اوب یتدعم

 ۔اضق درعس . ردشمهفلشیا قرهنلوا نیت یفج هلوا
 Eso لدروکو کر e ج ضا شا هی

 تاناوبح كغاجس . ۰ ردقوت وص نزابو قاعص نیشیف

 2 3 یخد هدنساضق هورا 0

 ۸۱ ۲۷۳ «تآ ۵۵۰۰ «ریغیص ۱۰ ۰۰ ی

 ظ كتف . ردنرابع ندیک ٩ ۲۸۹ و نوق

 ا: دات یساوه كغاعس . رونلو یخد

 ر هدرلغاط زکلا هدهسراغاب راقنیشرق «بولوا
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 هدلیفت یرلبسن و . ردیسهداز مع  (هضر) قوراف

 و وه و ىجا ناق كقوراف ترشح .ریشلر

 تنب همطاف یسهریشمه كرلاراشم ترضُم یسیدنک"
 تز هکتاو E دن « شعا جوزت ییاطخ

 كم دصلا Ej ن هللا دبع یسهجوق كلبا دز

 ا .یدیاشمراو هقورافبانح ا

 یسهجوز هلیسیدنک .رد ( رو ونا) و ( روعا ونا )
 هشبح ؛بولک همالسا لوا قوج ندر ت رصد همطاف

 بناج رار هلهلا دبع نب هلط . یدرلش۶ا ترجمه .

 ماا هتقرط مانش سسحاا لال قدون ترضح

ERو  

۳۵۷/۸ 

 ۰ ردشفلیف "یزام

 ّ و هدنسازع رد « ندنشیدلوا شلروس
 ۱ اوراس . یدراشعآ ینرلقوا ضمدنفا هانبتلاسر
 | هت .ددشم و هدیون ترضح تیم هدنسهلج
 اح یخد هدنسهرصاحم كتشهدو هدنسهراملومرب

 1 ٠۰ .ردرومشم یفی دلوا .هوع دلا باعسم . یدا

 زا نکک نش هاب ۷۰ هدنسد رعه جرات ه١

 ١ بودا تافو هدلع مان ققع هدنرق هنندم ا

 خوا لسغ ند فرط یراترضح صاقو نب دعس

 ۳۹ خرس ن ةا دبع ترقحو

 8 ات أ
 ls E ۱ کالا E 4 دعس

 راذ ر ېحاص ناماسو تور . ردیلرصم «بولوا

 یرامشاناوبد بت هلساوتف « زارطلا راد » .یدنا

 «بودباراصتخا ین « ناوی باتک» كظحاح ,ردراو

 ا الواهلنا لضافیضاق .ردشعا همست « ناویحملا حور »

 .Zee . ردشعا نبودتو عج یخدیتاریاخم
ELوح رب .ردشغا تافو هدهرها هد ۸  

 هن
1 
1 
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۱ 

 ۳۹ هبننع "هدمصق تب وش . ردلوقنم یرداون

 ۱ : ردعلطم

 + 3 باقلاو مهلا یذق_ قارف

 i عمدلا عم ىنيع علص یلوت رج و

 دص نا»

 ح ارصهنسهدام

 و
 7 رره هدقایع

 ا اتك ر اصتخا » هدیط بولوا ندایداو اطا ریهاشم

 بات ec 4 ۳ سم 1۱

 . ردراو ا یلیخ رو و

 ۱ | كرايملا ني كبعس

 !| نجرلادبع نب ا

 ا زعلا دبع نت دعس

 Lo « ناهدنا»]

 ۱ ۰ . هلروس تعحاصم

 2 «بولوا ندنیفل وم

 | دم ندب ۱

 . ردسحاص كرلباتك لئاونع

ea 

 طسوا شفخا «

 ت اص هدر دام 1 ۵ دعسم 5



 کج

 و دز ]یاری دوم ندیم
Yo"ندر رع یناتک یون ترضح دلوم هدنخرات  

 . ردشق هجرت هبیسراخ

 یشرقلا س دم وا )
 ندنم ات et باسما

 « بولوا ندهعیس ءاهةف ندا روهظ هدهرونم ةنیدمو

 روهشم هلیعروو دهزو هلیسالوطدب یکم دش دحو هتفا

 ینرلناسحا درلن و بوبا تع ههوما كولم .رد

 قح ناوم ین ینالو اهن یل ةجاح ال » ,هلبا در یو
 . یدشمرو باوح ود« میو ید مکعف هللا قلا

 یدهد لوو یلغوا ین زمق ك دبعس ناوم ی كاللادبع

 هعادو وا  بویمرو <« هدااح AT قاآ هدیلوآ

 ناوص ن كاللا درع . یدشمرو هرقف ر هدنمسا,

 نت دنفس 9

E 

 هجرت بحاص « هدکدتسیا تعس نوجا دیلو یلغوا
 ی ماشه نانلو یسلاو هنندم ,ندنکیدعا < تەس

 ه دعس هنرزوا صا یفیدل 1 ندکالا دمع  لیهاعسا

 ؛ شعا ریهشت هدهشدم ایا «بوروا جابرق ىلا

 یانعم کیا یسابحا شعب نالا رخ ندلوا یتوو"

 احر و فیلکت ینسمالقاص دوخا یتسمرو باوج رب

 هلس و ین رب یەت ي هد هس ر اش |

 . یدبا شعارواط هنالکوتمو هنادص .بویلوا یفاو
 هاند یمهننس یهکیا كنيقوراف ترضح تفال

 « بودیا هفرش ثیداحا عاقتسا ندور بانج *هرهطم
 ۰ ردشعا تاور ند ( هضر ) هر ره وا هدایز كا

 كن بوبن ترجهو ؛شة ا فیرش مح یاغا هعفد قرق
 .ردشملا لاحت را هدهندم هدنلاس

 (نیس ان --نسلاوا)

 هدننامز هبساص ءافلخ

 مولع .بولوا ندابطا ریهاشم ندبا روهخ ١
 «شمغوط هدنخ رات ۳۰ .یدنا راو یہالوطدب یو |

 لا ةبهنب ديعس
 ه د هدم

 ء ذخا ندهذناسا راس هليا ذبلتلا ی ءالعلا وا و |
 رلب اتک لتخ و یقاعتم هب هفسلق و قطنمو تک بودا ۱

 یدتقم هفلخ .ردشمر دشبت هبلط قوحرو «شمزاب ۱

 ول هدنشس اط تمدخ كهالاب رهظتسم هدعب و تارا ما |

 هدب دع ناتسرا .ردشخا تافو هد ٥۹٤و ؛ شا ۱
1 

 ىنغملا » : هیحلشاب , یدنا راو یمدخ ید |
۱ 

 ن اقا م

 | جاوزاو ۽ شعثیروک هلناوذ قوح ر ند هب اعم تواکا

 ف

۲۵۱۷/۹ e 

 ء« یاظنلا سرملتلا» ۰« عانقالا» ۰ « بطلا ىف
 » ناقربلا ىف باتک » ۰« ناسنالا قلخ باتک « «

 » رکذ ىف ةلاقم» ,« ةءودالا بکرت تافص ىف ةلاقم
 لبواقالایدایم د دحق ةلاقم » ۰« قورفلاو دود ا

 ةيبط لئاسمنع تاباوج » « « اه دیدمتو ام ظوفللا «
۰ 

 ۰ زدەر او

 ۱ اشا دمعس

 ناکجازخ ردا وناتسا «بولوارزد ارزو نک هام
 یوتکم «بولوا یلغوا كن دادم ندنونامه ناود

 وا مانعا هب هسا رف کا «نکیا ا ی

 ك تکلع هلتمدخ یاد دنتسمی ردب نان
 فوثو باستک | هیهدب دح عیانص گردد هو

 ناخ نامع ناطلس (-- دع )
 ترادص دنسم هدنرود ٹا ا

 هنراشتنا كميانص شعب هحارو هدنندوع <« ها

 نف رار هللا یدشا ےھارا یدتهم هله نازا و

 هننداشک كنه صام ةعبطم هلیقبطت هزمطخ كتعایط
 كئاشاپ مهارا داماد هلتبسانم و . ردشغعا تمدخ

 لاخدا هسه صز ناکحاوخ «بولوا رهظم هتنافتلا

 لارق جوسا ؛قرهناوا بصذ هبهمهم بصانم هنو

 هلا ابرتسوا و هبسود و ٤ شوت وک تراس هنن دزن

 هدعب « قرهشلوا مازعا هب ( هوار ) نوجا هلاکم

 رومام هدودعح نبع هدر هطا راک دل ہوا ص

 راکب يا مور هدد رات ۱۱۰ . یدیا شل وا

 « قرهنلوا نییعت یڪملا هبهسنارف هلیسهتر یایکب

 و نوامه ناود "یمیقوت هدنندوع نداروا هد ۰

 وا بصا یم رتفد هدع) روماضمب هد ۰۷ .یدشفل

 هب هدنندوع < بودنک هرصم بناج هدانعخ همهم

 ادنعک
 |دفتک هنبرپ كلوا هدقدلوا مظعاردص یدنفا دم

 «ندنکبدمهنیک هل هملاراشم مظعاردص قج ۲ بولوا

 «یدیا شعا لزا هنتاما رتفد .هنرزوا یلط یدنک

 لا دنا هد ۳

 هد هاو تلو | ین ما رتفد هدعلو ىمقوت

 a هنس هن هدهسیا

 ییمآ رتفد و یمرقوت رارکش « قرهشلوا لزع هدهر

 یادننک الا هد ۸ رگ ندقدلوا یهبساحمو
 هيرا ۱ شا ع لقس لوتقم هد 1٩ و لام رد ص

 هدماقم و ٩ o هلبا یا ه .ردعلوا مظعاردص

 « قرهنلوا لزع هدهروم هنس < هرکص ندقدلاق

 هنکلیلاو رصم هد ۱۱۷۰ و هللا هد ههاتنوک



 ی ع س

 ت رومام 2 هب هنطآ هد ۷۲ و : شغ وا بصق

 هردشعا تافو هدشعص اقاعتم «بودیا

 اا ی

 .ردلغوا كم

 هنس ٩ و ا رصم لاو هازگصس نداشاب سارع

 ۱۳۸۰ «ةرکص ندک دا هرادا نسح ی ه رصم راد

 ندنتالو یسهزاتع تلانا ر٠2

 وحص اشاپ ىلع دمت ,بولوا

 هد ۱۲۷۱ .بوغوط هد ۸

 «بولوا TEE ایوروا .ردشعا تافو هد

 تاحالصا یلبخ هحرصم و «شمروک هسرت نسح

 كنلودج شوس .ردعلوا قفوم هنسارحا تاقرتو

 قا كلودح و «بولوا دماسم هللسهدایز هنداشک

 (دیمسترو ) هلا یدک :د دناک دم یون زکد

 .زدشمتا سیسأت هبصق رب نانلوا هیمست

 دوخ ناطلس )— داماد )

 دشا اف ناطاسو یناث ناخ

 قچ رب هد ۱۲۰۳ «بولوا ندنسارزو یرود ناخ
 ردق یا ۷ حاد ۸ ۱۳۳ و تام بارق هن هنس

 3 .ردشع ا تا رکعت

 | شاپ دیعس

 و ارعش ناریا ( -ت ےک (
 سابع هاش «بولوا ندنساطا

 وش ۰ ردراو یناود تل سم .ردشماشاب هدننامز ینا

 2 ود ها تاب

 ارام تشهن یم م یایب كلف زا مغ هچ
 ارام تسخ دتنک هک ید وو تمسامت م رس

 | ناخ دعس

Eا ناک دیش  

 1 و ناخ یب

 ۔ادو ریکلاع هلا ناهح دا و شه وط هدناتلم

 .ردشقلوا ما دنحسا هدیصانم شعب ندنرلف رط هوکشاز

 هدننایح یدنک هدناتلم ,بودا تافو هد ۷

 .ردنوفدم هدهرت ینیدلوا شعا هشهم

 ان ۱۰۰۳ (-- دم 1

 نالوا و ینامرک دیعس

 ه ردیف ّوم كناتك « ءابلوالا جارس»

 كوب رب كرلبرع هدنیلهاج نامز | مر
 عقاو هدن رق تارف «بولوا ی دعم ۳

 . یدآ

 3 لس ۳۸۹۰ ۱ 2

 رپ یوره دیس
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  ibةداوس  Eتا و 3 ۱
  ( ۰.رد وم یراق دلوا ند ها (یمی رفلا
 كناذ کیا ند نامت یارمش یامدق

 ی مخلصدر 

 ۶ ناطا فلا وبا «بولوا وو یسجنرب

 < ندکدتا مولع ل لیصحم هدیرود ینا ا

 ۳ عرب ه دعا !se هاوزتا ةشوک هدننرزرپ

 ۱ راج - ییسیدنک .هلغلوا یررظنم كیاخ دیزاب ناطلس

 تافن رعت » .یدرلشع | لئات هناسحاو تاغتلا «قرهروس

 .: ردکن وا تب وش .ردراو هدیاتک زب هلسا وذع

 هدسهمان لکوک هج زاب یشن كتر وص

 هتسهماخ كمكيرك مزو ى دتالغا رانا

 یدنفا ناضمر هداز كمع ) ا

 وحاصو دزیش اد كشندنفا اح «بولوا ىلەرېت

 افو ۱ رم نکا ی 2 هدزوتکسا و دع) . یدیا

 ر وش ۰ یدبا راو ا ردا

 : : ردکئوا

 ع رکچ یدلوا ییشای زوع ی ها
 مامهع لهلوا كلایخ هد هناخ

E 
  )۹62۵15( Eeوا ندنسارعش هسنارف

  ۷ E aوط هدنناف هد  2ش٤

 لب هموظنم چاق رب .ردشعا تافف هد ۲۷۰۱و

 .ردراو یراعشا اس

  (Sègre)خ هنولاتف كناناسا ۱
۰ ۵ ۰ ۰ 

 هرب «ردرپ ر ا

 زایرب یرغوط هبیرغ بونج < هلان ندنلابج
 ۱ ؟ دنا مطق هفاسم ال هرتم و لک NSE كرەديا

 1 . رولکود هنغامربا ( هرا) هرکص

 | وتس
 د «بولوا رهش رب

 وا عقاو هدف e ۳۵" هلبا یلامش ضرع

 ۵ دنا زخ كور كلا كنتراجت یعسو نادوس « بول

 ۹ ۰ رددو دعم

(Sego)یر رضن و هدنطسو لادوس  

 زک ص كنەرابماب e هدنرزوا
 o .ردراو یسلاها ۳۰

3 



 5 ۱ س

 ( هیسروم ) هدانایسا (56۵0۲۵)
 رب هدنتلابا (الیشنش ) كنس هطخ

 قرتو قرش . هلام ندنغاط هروغس کرد

 كلهرتمولک ۲۵۰ «كرهدىا نایرج ییغوط هب یلونچ

 هرتمولبک ۳۸ كتنقل [ هرکص ندکدتا هفاسم

 .رولکود هزکد قآ هدنسپبیع بونج
 سا كنان اسا (ه 60 . | هبووف 2

 ۷۸ دادن ردامو دن بهل هژاتفف و »۷

 ۔ ص كنلابا نالوا یمازمه ه دنسدب رع لار هرتمولیک

 «یروس «یسلاها ۸۰۰۰ بولوا هیصق ر یرک

 «نارسرب هلیمسا رصقلا هلاق ندننامز رلب رع «یرا هملق

 ندننامز رلبلامور « یثوراو ترد «یتکم یجوط

 هللاح وسنم راس و هخوح <« یلو وص ر هلاق

 « یتالوم* یقلعتم هةل وق و یرلهقراف مچ

 مشی م هلرلن دعم نوش روقو نوتلآ هدنراوخ

 "ال ارش قلاا هووفس س .ردراو یراعحا راسو

 رو لدنتوح 2 لاش .دیلودالاو و سوغرو

 اب ون قر | یداو یعب ( هراجالادآ وغ ارش

 دودحم هلبرلایا البوآ یخد ًابرغ « هدلوتو دیردام
 \ ۲ 2 ۱۵۰ یو هونج ندل ارش بول وا طاحو

 لاها ۱۹۰۰۰۰ . ردهدنسهرا هرتمولیک ۸۰ هل

 یر رمو تبنم ییضارا « بولوا نوکسم هللا
 . ردقّوچ

E iلعن دم ن هللا دبع  

 (تاط)ادیع ن سابع ن هللا دنع ن ك

 رخ کی وا «بولوا یسک كن هسأدع 9

 کلام « كرهدیا بولغم ی هما ین « هلا یئاس

 دو قم همش ۲ دن طبس

 یآ ید و شکستن و تفالخ تخم داف

 و نالوا یربخا تن هما ی كولم رکا

 ا حافس . هلقماغوا هباضق لحا هدرصء راج

 رانا عقاو هدنس داو تارف هدعب .یدنا شعا ررقخ

 ذاا تاپ « كرهدنا ایحا هلیعسا هیشاه ینرهش
 تفاوح یارحا یا زوقط هلبا هنطسا تازه .یدشعا

 كوچ هدنس هجا یذ یسهنس۴ 2 ندا

 دونم

۲ 

1 

 یدا هدنشاب ۳۲ هدننافو . ردشع | تافو ندنتلع

 | شفییک ههایس قرهلوا متام تمالع نوجا یوبت

۰ 1 

E 

 ید

 | تب لها نکج اذاو روج ردق وا ندنفرط هيما یت

3Cردن را.« ندنشب د لف هلزوت  
 ا

 شع دبا توام یغموقوا هبطخ ادعا ول اس ینی دلوا |

 آف س

 ةبطخ رب اغ٤ قرهلوا هنفالخ یولم هیما ین نالوا
 ۰ یدیشع | دارا هغىلب

 یزفروک سباق كنوت (507) ا
 ۲۲۵ كن رش سنوتو هدنلحاس ۱ نیس

 - راق كنم رلهطا هنکرکو هدنسیفرش بونح هرتمولیک

Er ooهلا یامش ض صع ۳۲  

A («۵۰ Neیزک قاعس عقاو هدبق رش لوط  

 ی یا تورا و ا
 ترد رکید هلیغ رش عماج سم كو «یروس
 رب « یرلهواز ددعتم « یهسردم ترد « یمماج

 ( رظا )<: ی درا كاشاو فوت ین ها هج

 هدنفارطا «یسهلق ر لزوک یتراظنو ك کو هلیعمسا

 روه شم كو یتیلک «یر هعاب لزوک كو عساو

 یرلهویم راسو امرخ «قیتسف جا مداب هلنوسز
 «ندنغیدملوا نیردك .هدهسیا مالغاص یناول هردراو

 قرهلوا ۵ دن سا شت

 ه ردهدنت روبم یقمروط هدقیجآ اهم كوس

 و قوماپ و كون هدرهش «بولوا ناقشیلاح یسل اها

 و هناخگابد « بونلوا لامعا را شاق فلتخ ندکسا

 كلشيا كب یتراجم .ردقوچ یغد یر هناخجارسو
 ك یرب ندیکسا یناجارخا یاب نوتیز هله «بولوا

E 

( Sofala ) بهذ)ا هلافس دوخاب ۱ A 

 عقاو هلا lT كناق رف

ETE ۳یونح ضع ۰  

 را هدرم لحاس و لوط ۳۷ " هلا

 هدیقرش یا رفا كننویفارفح برع بولوا هیصق

 یاو رګوراج برعو «رراو ردق هباروا یرلتامولعم
 هدرلذرط چا ۰ یدراردبا رفسو ریس ردق هب هبصق و

 وا اجار یتوتل ۲ یرلةدالب وط هدرارپن و هدرلم وق

 - ایم هللا دات اهن همتا «بور دنیا هب هلکسا و هدرلتفو

 - رد « بهذلا ةلافس » کو رلب رع «ندنراکدتا هلد

 «بولوا بک م ندرهبلق مثاط رب مولا . یدرا

 ETT اوا ۳۹ ندنفرط رلب .ازیکترو

 یغیدنل و ےقنم كنب ر قییماسوم . ردراو

 نوتل آ یتاجارخا «عاشاب .رد رک كد رب ندرلق اس
 كتسماسوم امدقم .

 . یدرل رو مسا ول هدهنسد ونج مت

 هلم رکو دوج «بولوانوا 0 ام



 ر ف س

 رسا كنس هليبق
 موق » «هدقدلرور لاوس ییدلوا مک ندیوسبت

 ترضح بن اج ¢ بونلو هدننایم یا

 یجآ «ردبا دارآ یربسا مردب «میزیق كنبدیس

 در یتیلید تجاح رب جهو «ررب دیک یغالبچ .روریوط
 (ماص) تاساکرفث هلیسم,و باوح هد « یدنا زعا

 « قرهروس «ردبرلتفص نمّوم رلتو» صدقا

 ن یدع یردار نانلو هدماش ًاززعم نشان

 هناعا هنامص .یدرلشمروس لاسرا هاب كعاخ

 قیوشت و قوس همالسا لوق ید یردارب «بولک

 صونل و هدنناحوتف هیسداقو ماش تاذ وو ؛ شعا

 .ردشمرتسوک ترغ قوح

1 

peی رج نرق یجم زکس ( بوقی تش )  
 او هدعتمو «بولوا- نداد ل

 ۷ هو > شعا لافعخا هل دح سردن هدرالګ

 ؛ هدلاح ینیدلوا نیک یتشای ناسقط . « هدنخمرات
 ردا تافو

 یر :وط اهدو ۲
 ۳ و ) 2 ۱ راصحرم 10

 هدنسی ونجا برع هرتمولیک ۵٩ كریمزاو هدنغاعس

 كنداو رب لزوک « بولوا هبصق ر یزکصاضق

 ی ۲۰۰ .ردعقاو هدنرانک تاجر قوت وصو هدنجما

 س , ردراو یسلاها ۳۱۰ .یهرزوا قلوا ماسم

 قرش «هلروا الامش «هعشچ اض یساضق راصحرفس

 شوق یخد ًابونج «هلبرلاضق یسهطآ شوقو ریمزا
 قجهفیص « بولوا دودحو طاح هل زفروک یسهطا

 ییلاها ۲۸۸۰ و یهرق ۱6 رار هلیسهبحات

 یروصفو لب ی ۲۱۰۰۰ كنسلاها .ردیواح

 قوچ رب هداضق نورد . رددومو ینحاو مور

 نالوا یسهلکسا تب اتق کم  بوذلو رل هارخ مدق

 یرهارخ كنعدق رهش ( سوت" ) ی.هرق قح هفیص

 نوفولوق تیک دلو سوم هدنرژوا

 یراهارخ دارا رهش نالوا فورعم هل رلعتا سورالفو

 . وا تنم ك یسضارا .ردهدنلخاد اضق و ید

 نوشز « هرآ « یادفب یتالوصح هعاشاب , بول
 . ردروهشم یبغا نوتز . ردنرابع دهرا تو

 قیتسفو ماچ هدایز كا «بولواقوچ ید یرانامروا
 هر هلسم ءیلاها هداضف نءرد . ردواح ین رلجاغآ

 تانا رو روت د 4 صوصخم هرامور ,ه ص وصخ

 ام 4 ۱ یعو ر و هرننعا ۰۳ :قرلوا

YeAY ر ف س 

 ٤١ ۱۷ یسیضارا كن اضق . رددوحوم ینادتا بت 9

 ازا یس هرتمول يک ۰ «بولوا روا میر

 .sa «راخ یسهرتمولک ۰ 4و ورص

 2 ارا یک یسهرتمولک ۷ « نامروا

 3 . ردهلاخ

 1a یس رعوط ن | داصحرفس
 سو تالو هر آ ( را

e9 1 بد وح برع هرتمولک ۳ ۵ كن ءرقنا و  

i 
 هدنرزوا كنها ر « بولوا هب صق رب ی زکص اضق 4ھ

 و جدلوا . e ةا ك ی-اوه و بآ یلغاوا عقاو

 مسااها ۱۱ ۱ واقر اک راو روم

 ب یتکم هبدشر « ینبرش عماج چاق رب « یسیشراچ
 ۱ نم هنعماح كالماکسم ندلا نیما ندهقوطسءارزو

 3 رد راو یسهن اطتک یواح یدلح ۰

 هنیخ ًاقرشو یتیم " الاعث یناضق راصحرفس
 الو راکدنوادخ یخد 1 ۱ سع « هنوق اب ونغ ۰ هل رل اضق

 در بونح یغامرا اراقس « بواوا دود هلبرلت

 4 ر یندودح لام یخد یربن قسرو میا کو و

 4 و ریشل رب ات هه قس لام“ تناضف «قر

 رمد ندرکههرقنا نداشاب ردح . راراقآ یرغوط

 قیرطو «هلکا رورص هدنلامش كناضقو یطخ لو
 هر هدقلواحوم یتسقرت ثكتءارزو تراح هک دک

 هلتابوبح راسو هب رآ «یادف یسهضرا تالوصحم

 3 :هاونا دراهزبسو هوبمو یرهح .نوشآ «قوماپ

 «لونق ۱۸۵۰۰ هدنلخاد اضق . ردنراع

 0 یدام ۲۹۰۰۰۰ یسک تفت ۹
 شا ۰ یدنام ۳۰۰۰ غلط ۰

INE ES SANA COLA۳ ولواادزوحوم  

 یهبمان ص تالو ۰ راقبح كتفت و یار ۰ یخ

 لب یراکلت ندشوکو نوتلآ ٤ هداص . ملک
 و نم ضد ندکتفتو هفلتخم *یناوا ندرقا .هراسو

 .El قاتفاش ترد نداضت رک سم .ردنرابف ندناح

 ۳ -افآ زوق . رد راو هععلباق رب 4و ندع دق نامز

 شیلا یلیخ « بولیروق رازاب رب هدهتفه هدنس هبرق
 ۲۰ « معاح ۱۰۸ هداضق نورد . رولوا شیرو

 «یتکم ناببص ۱۰۸ هدشر۱ «هسردم ۱۸ ,دوحسم

 | ۱3 نمرکد وص > ءاسیلک» .هیکت ۳۲ ,هنافتتک ۱
 رد دوجوم ی را دق ص هذطمو هنعا قوح رو هعثح

 ا «بولوا ترابع ندیشک ۳ ۹۰ ۲ اضق “لاما



 6# و

2 

 ادم یسادعام ندسنمرا ردق تک

 کا ماطر هدنسیرب هدن-سهتوا كناضق . ردکر 3

 نالوا رومشم هدندنع نویقرش هلج دا زا و درارهخ

 یسهقبتع راثآ .بولوا دوجوم یراهارخ فن (هرومع)
 ۰ ردقوح

 كناذ چاق رب رز هجو رب ندههاص ۱ ها 3
 دوخاب دسا ن ERN : ردم

 « بولوا دودعم ندماش لها هک ( یرضلا دیسا ب

 نایف-) س .ردشغا تاور ندنسیدنک ریفنن ریبچ

4 a 3 

 یردار هدنسهعقو هنوعم رب هک (یراصن الا تبث ب

 بطاح ن نایفس) س . ردشلوا ,دیهش رررارر هلکلام

 «بونل و رضاح هدنسهعقو دحا هک (ی رفظلایزاصنالا

 نایفس ) - . ردشلوا دیهش هدنس ه رام هن وعم رب

 .رديسروار كفرش تدح ر هک ( ینقثلا م <

Eندنف رط یموق هک ( یدبعلا یلوخ 5 |  

 هلمالسا فرش « بولک هیون ترضح دزن ات وعم

 یدزالا مهز ییا ن نایفس )س : ید وا فرشم

 ثداحا شمب  بولوا ندهشدم لها هک (یونشلا

 ( یدزالا دز ی ناف ( س . ردیسیوار كن هف رش

 نایفس) س .ردشغا تاور ندنسب دنک ی زبسنآ هک

 باہ نب نایفس ) -- ۰ ( لپس یبا نب دوخای لهس لب
 . دع ی نایفس) س . یدا ندارعش هک ( یرهلا

 بس . رد روک ذم هدندادع بول ها وم هک( دسالا

 ترضح د«هع هک( ئ اطلا ینقلا هللا دبع نب نایفیس)

 هنکللماح فل ط م زکص نادصاملآ یان ناقعهدیقوراف

 رشثب داحاضمب .یدیشآ رویب بصل
 ات ونعم فاط لها هک ( ققشلا هیطع ن نایفس )س

 ء جوملا نا نب نایقس لل وا ) یا 8
 بولوا دودع ندنمهب ات هدندنه راضع) هک (یراصن الا

 یا نم ناقل نالوا کد هدب راقوت یخ د ی راضی

 نايفس ) س . ردرلشما مازتلا ینیدلوا ینيع كريهز

 ن بهو) ندهاص هن هک ( یتاطلا ققثلا سبق لب

 سا. رديردار ك( سيق تنب «قیفر) و ك( سيق
 یردار هک (یدنکلا سيق نن فیس دوخاب نایفس)

 هردنسب وار كنه

1 

 هنموق « كرهلک هبیوبن ترضح دز ریارب هليا تعشا

 .ردسی وار كن رش تب دحر هک ( بہ نب ريف دوخاب

 هک( یکجا یعرقلا رمعم نب نایفس رباج وا )

۳-۸۹۳ 

 نایفس ) حر سس یدیشلروم وام هلک | كالن دۇم

 | -رلن د اتر هشاح «بولوا یردار در هم ن ليج

 ی ف س

 هلن رع هب هکم بولوا ندراصنا كن و یرلضم .ردند

 مازتا یفیدلوا شلدا لوبق هغللغوا ندنفرط رمعم

 .وراف ترضح دهع هدانحو راح یرالغوا . ردرلشع |

 یراصن الارسنن نایفس )س .ردرلشُم | تافو هدیق

 بر تخم وه رضا هراز دحاو ردن هک (یجرزا

 ندنسی دن کر فذ یلغوا هک (یلزهلا نایفسرضنلاوا) س

 هک ( یوفلا یناه ن نایفس)-- . ردشعا تاور

 هب یو ضا م ترضح دزن « بولوا فالتخا هدنتیح

 - رصم . یدشعا باستنا هملاراشم ترضح «كر هلک

 هک( یراجا مامه ن نافس ( س . رددودعم ندنو

 واز . ردنسپ وار كف رش ثادح ر _هدنعح فید

 هیونترضح دز هک (ینالوما بھون نابفس نعا

 رصم هدا و ؛ شفلو رضاح هدعادولا هعح «بولک

 قشلوا نک ااس هد رغم .«قرهنلو هدنناحوتف هی رفاو

 . ردیسیوار بهش رش ثداحا شمب . ىدا

 یا ها -- دم وا)

 بم رم ندش دح هعاو الع یامدق ۱ هني ت نایفس

 ه دئسل ر خیرات ۱۰۷ «بولوا تاذرب عروتمو دهاز

 هب هم )۳ یردو ی هدهفوک |

 دن وا لش

 راښد ی ورم و یس قحا واو یرهز . ردشع |

 نا فا 6 بودیا تاور ندااع ربهاشم سو

 فل رڈ 2 یافا هعفد شم . ىدا شمن

 یرلترضح یمفاش ماما هلج نا زاو تاوذ قوحر یخد

 هللا هفینح وبا مظعا ماما ترضح . ردراشا تاور
 عقاو هدنخترات ۱۹۸ یلاحرا . رد شما ةاقالم یخد

 .ردنوفدم هدنسهربقم (نوعح) كلهم رکمٌهکم ,بولوا

 دعس نب س هنلادنص ونا >

 ۳ ۱ یرو ناس

 عروتم و دهاز ند احسا لوط دب هدعولع راسو

 هارد هدهف وک هدنځګ رات ٩ ۰ « بولوا تاذ ر غاصو

 هجرتلافثآ .ردشع ا تافو هدهرصب هد۱ ۱ و «شاک |

 لاف ندئاذ و دق رفت یارحو لالح هنیبعن نابفس

 ۔ادغب دینج روپشم . رودنا ناس قکیدمروک هسیک ۱
 یح و ۰ یدا

 هک لدصدنتفا ( ماص ) تاک ف تیر

 بات هنبهذم كن روت نابف س ید

 ی هللا درو ه دعل (هضر) ر ع ترضح سا | شو |

 بحاص ا ندنواو یعش ه دعل (ا.هضر) سا



 ۳۱ ی س

 سا هدننطسلف ( 05 ۰

Eا ۱  
 طةسم كنس هدلاو و ردب 7 مص ترضح .یدیا

 وا هیعس ( هبراسبق ود ) ندنف رط دوره ۰ ردسار

 رک ندنفرط رلبلامور هدنخځترات ۳ ۰ یددفل

A AT 
 گر هلئدنا مده ندنف رط ینوا ن دلا حالص «هدهسیآ

 . ردهرق رب یواح ینیلاها 1۰ - هدلاح ی دمش

 كن (امضر) هلس ما ندیوبن ترضح ) *
 هلبط رش قفلو 3 تمدخ «نکیا سو

 دوخاب نارهم یعسا لصا . یدا شلووت دازآ

 هلسا| باوصا نالبرو هدرفس «بولوا سیم یو نامور
 ترضح بناج « ندنراکدشبا لیمحم کو یتسایشا و

 وص ینعساو ؛شلروی بیقلت هليبةل (هنیفس) ندیوبن
 هقشب «یدروس همس هنیفس هللا لوسر ین » هرلنار

 ۳ شعا رید « ردقو ما

 . رد (ىرتخلا وا)
 . یدبا

 یو نجرلادبع ولا یسهینک .
 تابح رب ردق هنرلنامز هيما ین

 دوس كنیلوطانآ (
 راکدنوادخ بولوا ندن رلقامرا

 هلن اعس ه دنتهح لامش كن راصح هرف نوش 1 هدنتب الو

 ندلوص .« كرهدبا نایرج یریغوط هیلاعث قرش
 ی رغوط ه یلونح قرش کم ندقدل | یناج ی درس

 راعس
) 5۵162۲1۸ ( ۱ ۳ 

 قرش هش هدعبو لوخد هنتالو هرقنآ بوود

 طرح ییساضق راصګرفس «كرهنود یغوط هیاعش

 ناکددنتالو راکدن وادخ هنو ؛ردبا لیکشت سوقر
 ندکد شلرب هلساح قسرو نالوا لوس ن دل دف و

 بک ندئراوص قوبجو هرقنآ ندغاص هد رک

 ندغاص بوق[ یرعوط هلاعثو ؛ریلآ یناچ نیکنا
 یرغوط هبیاعش بر .هرکص ندقدلآ یناچ ضریق

 یناح قفوا یار گی د هاچ غاط الو رود

 هدهفاسم لیخرب «هلحورخ ندنتالو هرقن | «ذخ الادعب

 راکدنوادخ هدعرو كلش الو ینومطسقو راکدنوادخ

 هش < قیرفتلاب یدو دح اوا دىم زا هلت الو

 چاق رب ندلوصو غاصو ؛ررک هنت الو راکدنوادخ

 وص ك وك ناک ندنتهح هسور ندلوص تا یا

 هنلا هحوق و ؛ رود یرغوط هقرش لاعش < هعل ۲

۱-۸ 

 6 ور و و رهطم اوزا « بولوا نده

 نودواو هتسارکو هدکشلا یرلقاق E E | هنیفس

 ر ق ص

 ۳ ترا «لوخدلاب هنغاعس دیمزا یني

 اد آ اهد یاح چاق رب ندغاص .هلا قش هدتماقتسا

 RE | كتل ربع: | ؛هرکص

 ` ترا 7 ۵ ۰ قرهلوا لقشاالوط تب ب یس

 2 اهح وق «ندنکیدر دن .ا قاروطو موق قوج ك

۱ 

 3 ۱ و بوردلوط ینغاتب هعفد قوج

  شلباب هدننامز رلیلامور هدنفرط تلآ تنرازاپهطا

 بولاق هدنجراخ كنارح موبلا یر وکر نیتم نالوا
 قاط ر زکلاب هدقامربا و . ردشلموکه نجما كرلموق

 3 سارحا تایرفحو تابلم شم . ردهدکل رب دزو

 لام هشافس ریس .كزمسق كل هرتمولیک ۲۵۰ ندندصنم

 ءردشلاق ز زسارحا هدهسیا شفل وا فشکی سوق

 رد ۵ سوبراغناس ) یعیدق ےس

(Socrate)دو یامکح مظاما  

 2 ی دای را
 وس ) یردب ۳ هدهتنا لوا هنس ۰

 د یسیدنک « بولوا شارتاکیه ( سوقسیورف
 ل لیصحت هدعب هدهسیا شعا كولس هتعنص و ادتا

 هب هف_سلف فلت هتسدعینط لیم نالوا هنونفو مولء

 یارب ردم ® ندلیصح لاکاو

 ف 1 ومو فلکم دن لک ا قوس هی یو رط

 هنادرک اش هحراز و الا یفارطا  كرهدیا دع

 3 . یدیشمالشاب هسردن ینتمکحو هنسلف یدنک

a 

E 

 ؛شع ا تاشتا

 1 ط 5 یتیش رهو نانلو هدنسامدا كلام یدبش

 تعراکفاو هتناحا هطسفس ناشیلاح هتاشا هلرازوس

 9 دارلنو « بودیا ناسا *هرادا

 . یدیشلافوچ یرلنعثد ,قدنکیدننا حرج یرا
 هما رب ؛ نالوا تاد اک قااخو هتینادحو طارقس

 یشراق هنایرا

 تب < یغیدلوا لئاق هنساش كحور بولوا دقتعم

 دقت هنسهذاک هه زسباسح دارلننانو عیطلاب

 مد ہرا اع ا یو یساعهخ , ا

 یقالخا كر لکو دا ا

 8 ۳ موقت عهده ان تقوا كرهدیا

ta6 :گدرلشع | عانقا هنمادع| كن و یه بک سم  

Ely. U 8۰نددالبم هلهجو و د  

 راب | هکم جا رهز «قرهنلوا سبح «هدلاح یغیدلوا

 بو دیا ِقلت هاد ص یمکح 9 طارقس 2 ها



 ر مپ

 تاظخ الم و هننادرک اش ۳9
 ورف رسهننوناو ك: كرەرو :درباوج هلا هنایگح

 یدنک ی رهزو م وک جکیادتنا اضتفا كا

 ناحو ؛شمهمرتسوک شالتو فوخالصا .بولآ لیلا"
 تم" هدنقح حور یا هننادرک اش ردق هب هجری

 یلاعفا كطارقس .ردشعا ماود هدهمرو یرا-رد

 نسح قکرح رب ره « بولوا قباتطم هنلاوقا ى
 بویمزابباتکر رب چه .یدیا لاثتما ةن وغرب هدنالنآ

 صوصخحم « بومرو سرد نداتک هدهنادرک ایش و

 کج هه« هل ینیدلوا یخد ی.هناخسرد

 اقل نايل وا ll ندنفار ا هدرا ییدروتوا

 تالک ۰ یدررو سرد ندرزا و ًاهافش هتنادرک
 مالک « لس ییدنک» «بولوا قوچ كب یسهنایکح

 هک «مدلس هنرکوا یش رب زکلاب داند لس اترا
 در و یسهنا یک مالک« ردم م ےب یش رب هدوآ

 فرع as یس ر ندنمالکی کیا و . یدنا نو

 . رد« دام كنمالک« هر فرع دقف هفت

 بوی ار وصقهدنر جم كنف اظونالوا داع هنتکلم

 « بو دنا ترام زاراو 6 ۳ ه هراس

 < 6 ( نوفونسک ۱) هدمدنس 08

 نالوا یسر كنوسک « نوفونسڪا , نولعالفا

 نوطبرقو سدیلقوا «نودذ بیتسرآ « (ت ا

 مادعا یظارقس رلیلهننآ .زدنمنسەلج ینادرک اخ

 « بونالک | ینردق كيكح و «هرکص ندکدتیا
 هدند بعم ( نوگتنای) نالوا هلآ مت هم رل عز

 ههنا ( سولواپ) ندنوراوح قح . یدرلشمتا
 مولعم هرس ىلا لوه 9 كاطا رس 2 خدنکب بک

 یهولاو تیادحو بولوا یار مکح رب دحوم

 فک خو له یدنک ی جور ی

 نان یس هنایکح راکواو لاوقا E دنا

 یس هحوز . ردشعا هعفادم ییکح 5 نرو و ۱

 یفیدلوا یراق رب زسیکو زسیوخ كب ( ببتناسکا)
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 ( مویلد) و ی ( دابییکلآ ) هدنس هب رام (هدیتو)

 | عضو لکیه رب هلیمان «یملا وهج كطارتس»

 | طارقس لضاتا ۰ ردر وشم ییدد ۰ مدلک هک +

 ۱ و :اونع تال « ا :ىدا سو

 م ق س

 کوت لاک یخد هنتذاو روح كنو طارقس ¢ هدلاح

 سرک نکو كنحور بودیا لمحم و رص هلا

 ۰ ردسم

 3 م

 9 هدر كاف هدا صقا برغم یخ رعش

 رص ی ی-وم « بولوا هبصق

 .یدا شفلوا دخا ارسآ قوچ رو حف ندنفرط

 | یرطقس

 یسهطقن قرث دا تكناقرفا و هدنسشراق كنلح

 ۱۷۰۵ (صسآر) نم كورپ (وفادرا)نالوا
 هلا ۱۲ « بولوا هطار هدنفیجا هرتمولک

 و هلا ہ۰2 ء هو یلامٹ اض رع ۱۲ ۲

 یو هرغ ندقرش .رولوا دتع هدنرهرآ قرش لوط

 « بولوا هرتمولدک ۰ کا هدنرب مساو لا و ۱۱ ۵

 وا برغ یسههکتس < زدراوا ا ۶ هل فا

 رح (5060۱012) ءارطقس دوخاب |
 ها تومرضح هدب دن 2 طرح |]

2 

0۰ 

 نابتس رخ رادقمر هدننه ذم یروطست «بولوا

 رب هلیعسا ( هدیرع ) هدنسیل اه لحاس رد راو حد

 ندهررزح و یلوبقم كأ كربص . ردراو یمهیصق

 هدهجزسنارفو (نیوخالا مد) a «یک یفی
 عاوناو نع لوسقم عون رب نانید « یناق اهردژ | »

 هل دقمح

 .راقیچ ناجم هدنلحاوسو نوناق ییا كب هللا تارا

 یسهطقن كسب لا ؛بولوا وروقو قلغاط یبضازا
 هدنس افا رفح ك وبلطب . ردهدنعافترا هرتم ۰

 « بولوا روک ذم هلیعسا یسهطا ( سدیروقسید )
  ونوا هدعب < کیا فرامعتم هلربص هدهعدق هنمزا

 هدنسب دال.م جرات ۱۰۹ رایلزیک:ر و .یدا شلد

 طة م هدهد «بودا طرضو تفت هند یبهطآ و

 رازیلکتا هد ۱۸۳ هو ؛شمریکه نتماطا یاد كنماما |

 .ردعغلوا شا ندنفرط ۱

 وا .یبعکیا كنکوام قترا ی ا

ERKتار تم و رک دفن هند ۱  

 قا را یراردب .ردیلغوا یعکیا ك( قترا ) نالوا ۱

 ۳« هلا یزاغلا دوم هدنکی دتبا تافو

 هبیلص لها «بوروس مکح هدحورسو اهرو نیطسلف

 ۰ رد دعا راه لحن كوس همالسا ل یشراف ۵ دعل

 «هلغغلوا ل طسسص و كولم رصعم نیطساف ۱

 دادم ندنفرط قو لس ماش | ئزاغلا یردار

1 



 ت ك س

 اهر هجرت بحاص «هدلاح یفیدنلوا نیمت هنکل هنعش

 طرضیخد ین درام رخ ومو .شعا تعانق هلکاک اح
 تاوو نامقس هد رڪ جرات ٤۹۸ .یدیا نت

 قرا ین « بولوا یئراو یزافلبا یردار .هلکعا
 دالوا كاس .هدهسلا شک هناسن كن و یکم

 ران و .بوروس مکح هدافک نصح ید یدانحا و

 .رارونلوا دا یغد هلیمسا ( نامقس ین )

 :( نوای
 [. تمحاس هنسهدام نامقس

 هدر و« 4هندم

 ہللا یلاچ یتسوا
 ( هضر) رکب وا ترضح «بولوا لح رب

 سراف < بولوا ند: سارعش نارا

 | ایتس ردکنوا تس وش .یدنا ندنسهطخ
 رهد تبرفب ما هداتقین رایتخاب

۲۵۸۲ 

 رهشبرهش تساهدنکفا ماد ندیبت

Eندنک ارتا نورفو ندنسارعش نارا  

Jهاش ردمصلخ ك )ك ن هس>  

 تاب وش یغیدلوا یونس هه ادب هدنندوع ندوا

 ردندن راعشا هر

 یدرو هتفر راکشب تب وکب مد رع”

 یدوب تفر راکه چ یدوب هدرين كس هکوت

 ی فس ول بوە وا "ندلا جا

 قدایدا ربهاشم (یزراوُلا ا ۱ €

 ۱ 1۲۰و شم وط هدمزراوخ هدنخ رات ۵ ۵ ۵ بولوا

 . رد شما تافو هد | ت هلناونع « مولعلا حاتفم »

 بادآ و یناعمو وجو فرص هک« ردراو یناتکرب ریتعم

 ریهاشم ینات کو . ردبا ثح ندهیفاقو ضورعو
 ینازاتفت ن دلادعس هلج نا زاو تاوذ قوجر ندابدا

 ۱ ۰ ردشعا حرش

 «بولواند هباص(یلسالا ترا ا ن) ۱ ؟

 ۰ یدشلوا نک اس هده ره هدع) ۱ ِ

 | داوتنکس
 «بولوا هعلقرب كوس هدناتسراګ

 هلمسا (تفیژ) ده دی دنع را را

 ر هلبناونع « هنم للعیام ضوء فلخم ءاذغلا نا عم

 - ردراو قیلأت |

 ۴ رالی"
 ۱ از اس ناهلس ناطلس ینوناق . ردفورعم

 .یدشفل وا مض هب هیناشع كلام «قر هنلوا حف هدنخ ران

 3 نکی ا ا ین هعلق و هبلارا_ ثم هاش داب

 . ردشعا لاح را

  هدناتسراج (هتچ هلرک, د 0 :

uهدنقرش هرتمولنک ٥ كالم  

 (یرکا) 6 نکیا عبات هب هن امع تاود ووا هیصق ر

 e یدبا ی زکس كعاه-ر 5 هدنلخاد لابا

 aE ا نارکس
 یسهجوز «بولوا ند هبا یامدق

 هدتاور رب د .بودیا تافو هداروا هدتاور رو

  تافو لوا ندو ترعه «هلتدوم ه 4م ا کم

 دنا

 هاشم ۱ ىلا کس
 ۴ :بولوا ندا طا

 14 ه .یدنا به ذلا یدو

 Ge یس هوبح ر كنيکنز ن دو ندلارون لداع

  قدهنمنع تلعرب یرلقدلوا زجاع ندنتاوادم كنابطا
 ۲ ییدنک بولوا لات هناسحاو ماعنا « هل-ذمراتروق
 9 واكو . یدرلش< | ترهش یک وا یدالواو

 . .حالص «بولوا ندابطا ریهاشم یخد هرکسن فیفع
 ..ردع فیل باتکرب رادهعاوق هنمأت ییوا ندلا

 ر اشم (راج ن رفاظ میکح وا )

 مولع « بولوا ندمالسا یا طا ۱ یرکس

  لصا نع . یدبا یحاص یلوط دب یغد هد هیمک>
 38۲ .یدشغا نطوتو لاقتنا هبلح «بولوا یللصوم
 توع ناومما نا یف ةااقم » .یدنا تایحرب هدنرلخرات

 مکح «بولوا یغد یسهیرعش تعیبط
 ۳ هعطق وش ناربدک | یتزوس ر رومثم كطارقس

 : ردندن رامشا

 لرا ق الوا ملعإ تلزام

 2 مع ال یناب تإع ی >

 > "العاج ینوکں ا بثاجعلا نم و
 3 . لهجا مینا توک ثیح نم

۳ 

 هدلاصوم ( یرکسلا روصنم ن راج ) یردپ



 ینوروت هللا ( یرکسلا رفاظ نب بوهوم ) لغوا و ۱

 هلتنابط هدبلح یخد )ىکا بوهوم ن راج) ٤

 لئاسملا باتکر اصتخا » » كناغوا یدرعلو ترا

 . ردراو لاو هلسناونء « قعسا ن نین 3

 |یرکس " ٤
 س و

 ربهاشم (ءالعلام هللادبع دیعس ول ا)

 هد نخ رات AA «بولوا ندایدا

 تافو هدنتفالخ نامز لدعم مد ۲۷۵ 9 < شو ۱

 یثابرلا جرفلا ن سابعو یناتسحم ماح وا ۰ ردشعا 3

 « سقلا اإ «بودیا مع تم لدیسح ی دمو ۱

 ساونواو لب ذه م رشخ لی هب ده « یثعا هات ف

 ی راعشا كنار ەش لوس ی

 3 ردندن راءشا اج هعطق وش 1
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 هدح و قلح ءرل 0 دل ۹

 کاله نا كدعب ساءلاو ر

 | دراسکس

 ۰۰  بولوا هبصق ر ه دنسب رع بونج

 . ردراو ییارث لزوکو "

Sextus Em-) 1 

 . ردشع | هشحم و حرش ی

 هدحو ترع مو توعو
 هدهدساملا تار نه .ت

 ( هنل وت) كن اتس رام (5201652871)
 هرتمولبک ؟ ۱ ثر هنل وتو هدنتلابا

 یسلاها ۸ ۰

 نان و ( ( ۶ سو ريب سوک ما

 شم وط هدنللدم < بولوا ندناطا و ایکح

 راد هب هثسلف . ردشماشاب هدبدالبم نرق یح او

 ۰ رددوحوم د 08 2

e 

 .وتسغوآ «بولوا ندامکح اإ س ویتسل ۰
 كافي تب مماج ۳ EE او

 . رددوحوم یسهجرت ]ەت

 . زدن رد ك رفع ینلخو لغوا

 كس هر زحر اة غادم (860۱2۲65) €

 موقر ا ه ددنهح ینرع لاعش ۱ 2

 راردفولام همان اصروقو راو وک «بولوا

 موق ر ندنماوقا رام ( 5

 قرش بونح كە اول سارت ا

 E هدنرللګ كسکو یهدننهج

 . زدردق سوفا

 ولم رخ نروس تموکح

 ۲ ۰ و <

 ۱ كل او نالوا یناس ا

YoAV 

| 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

 شفلوا كرت «یزاف لرغطرا ۱

 و كاس

 هدنتل ابا (رون) تن هسنارف ۱566۱10 ۱

 دون مونا ۵ (لیل)و دن ناکس

 هبصقرب یزکهبحان هدنرزوا ییاج (هتوان) ,قرهلوا
 - هناخمابد 2 1 « یسیل اھا ۶ ۷ ۰ «بوا وا

 هیفصت رکش و زوطو یرلنمرکد یغاب نوتز «یرا
 ۰ ردراو یر هناح

 ر هروهشم هل یتفارظو بدا و رعش | کت
 .اجر هیسابع تلود «بولوا نوتاخ ] "

 - رو اطر ناس لک دا وا نیاص یاس

 نکس 6 دا توا ق اص یبسدنفا هدعب « بوم

 هدر لوا مصتعم و ؛ شعا مدت اعدتسار هب 4م لخ

 -رزواكنو .یدیا شعر

 مدقن هک بودیا مظل هدیصق رب هجرت هح اص هنن

 ین ےھت ع «بودیا تدح

 ٠ ردوش یماطم هک .یدشعا

 اینا اتم یانا لوس راک
 یساقلاه وفح داد و دعد تشدحا

ِ 0 2 
 2 2 و ند هبا_دحص ی ۱ نکس دوخاب )

 .ردیسیوار كف رش تدحرب «بولوا ] ۵"

 ۱ کس

 ]درک
 ٠ كي هسور و ۲۰

 ترا سم هنر هدام 1 ودنکسا «|

 [ ۰ هلروم

 عس لرفطرا كزت الو راکدنوادخ

 كج هلس نالوا ءا ول زکص و 0

 هدنسیونج قرش هرتمولیک ۰
 كفاط نالوا یانمه .بواوا هبصقر ی رک اضق

 وا دی ذل یروصو فیطل یناوه ۰ ردعقاو هدنککا
 تب

 . ردروتسم هلرلنامرواو امص و هاب قارطا بول ۱

 یزاف لرفطرا یر « یسلاها ردق ۵۰۰۰ كلەبصق

 کیا شلباب ندنفرط ناخ دخ ناطلس یلج یرو

 ۲, یسهناهتک ۲ « یا رم معاج ٤ امج هک کیا رکیدو
 كرا ۲ و ینکم ینادتا ۱و هدشر ۱ .یسهسردم

 تب «بنا2ع هلع تلود هبصق و . ردراو یسهشراف

 ندنف رط هقحالس كولم « بواوا هدنمکح وصل

 ناح نا فا و

 . ىدا رلشل.ا كلم عیسوت هفارطا نداروا یزاغ

 «بواوا ی. هبرت هدنجراخ كن هیصق كپلاراشم *یزاغ
 هردنوفدم كب یجواس یرلمو دخ هلب رهحوز هدنراوح



 ی ذل س

 هب هنوق كر هلکن دنس هلکسا كلکو ندهسورو هنادم

 ۰ رگ یاتدحا دادوکس هیسوش نالوا دم ی وک

 قافاشراچ عون رب قیشیراق ندکاو قوماپ هدهبصق
 كج هل الاعت هک .رونلوا لاما شاق

 اقرشو ابو نج هلیسهیحان چاامود اب رع, هلیساضق
 یومطسق یخ د ندنتهج قرش لامش ,هلیغاعس هیهانوک

 کوا نیا كونوا زو «بواوا طاحو دودح هلیتالو

 یواح ییهرق ٩۲ رار هلرلهبحا یزاغ لاضم و

 هک.رد هدنراهدار ۰۰۰۰ یسلاها «هدلاح ینی دل وا

 هراس و مورو ییمرا یردق ۰۰۰۰ زکلای ندرلن و

 هلا کرت ناسل یسهلج . ردلسم یروصق بولوا .
 ایسقو ناتسکتسو قلغاط ًامسق یبیضارا « راردماکتم
 لوصح عونره «بولوا تراصندراهردو هووا تنم

 «زم", «موزوا یروق ,بواوا قوچ یرلغاب .ریشیتب
 ر وا لیماح ید یومای راق هراسو همالو
 .ریاب راقیح كرا یلیخ «بولوا قوج یرلجاغآ دوط

 ًاددم بونلوا ناکسا نرجاو« قوجر هداضو و

 روکو نودوا یرلنامروا .نردنعش وا UE ر برق

 یرلجاغآ یلشیرولا ههتسارک ,بواراب هنلامعاو مطق

 هسردم۸ دسم و مما ۵۵ هداضق نورد .ردقو

 ءاسیلک 6 «یتکمناببص ۰٩و هادا ۱ .ههدشر ۳

 ۱ «ناخ ۱۷ «ماج ۱۰ «هرواح ۱

 . رددوحوم
 ر ((:. de 8۵80۲) -- ود تنوق | 1 >

 ومو اع 4سنارف توستم هنادناخرب شمر دشیت

 هزاذهو ناکد ۵ ۰۳

 | هسنارق تدمر .ردشمزاب تایاکحو لاتماو مکح ضع

 نابعا ه دعا و شفل و ریغس هدغروس رب ندنفرط

 .یدشفل وا لوق هدهنغا اضعا ت هنر

 . ردشعا تافو هد ۰ «بوغوط هد ۳

  | Aیر بواوا نوتاخ کیا ندناساح ۱

  RBكن رلترضح صاقو یا ن ۱

 وا یسا دازآ EE . رد E ما) یسهریشم#

 : i تاور اص

 هجرتلا هفلاسم دل صدنخا و

 6 بولوا ی-هع رک هدلوتم ا

 نسح . یدیا هما او هنىما درخاب هنمآ

 تن بابر

 نیا لصا

۳/۳۹۸ 

 نح ماما ترضح . یدربلک ی ربا ندنقارغتسا |

 هدمرهل رصء« :« هدهسا روط دم هدگراوت یکی دلب )سا

 تک ۱ ل س ۱

 ن ملعو تواکذو لقع «یک ی غیدلوا زسلثما هدتفارظو
 . هنذاناو قدزرفقح .یدیارصع *هدیرف ید هدیداو

 ین رلپ دنک« كرهدناداقتنا راعشا كنار ہشریهاشم یک

 ۱ صوصخ هندنک هدهمالغاب ینرلجاص .یدردنا مازا

  فورعم هلکذفد ( هنیکس ةرط ) .بولوا را
  یرلقدشیلاچ هدبلقت یراهرصاءم ین زرط و نالوا
 ۰ هروهشم یغد هداوقتو تناید .یدرازامهای « هدلاح
 . هدیکادنت نالوا رتاوتم هدنقح یرلجوز «بولوا

 " نیسج ماما یراوکرز نسح لغوا 4 ( هضر )
 بلط یر ندهننکسو همطاف یرلهع نکات اه

 «بوروکب سام ییهمطاف م اما ی هدنکیدتا

  ترضح .یدرلشمروس ۱ ۳٩

 ا بوراو هترلترضح سیزلا نم بمصم ادتنا هيك |
 ۱ ۰(مکع نادم ن هللادبع) ۷ كيو

  «یدشاوایغوارب هدنوسا (برف) ندنوو «شمراو ۱

 اجا یدقع هناوص ن زی زعلا دە ن

  قیلطت لوخدلا لق ندنف رط وب ی

 ك( هر نان ن نامع ترضح ًاقاعتمو روا

 یخدو «هدهسیا شراو ه( ورم ن دز ) ینوروت

  هنقیلطت ندف رط ناوص 5 كالا دع 5 ناولس

 ی ر ظ تایاکح و رداون . ىدا شفلوا رابحا

 تافو هدهرونم هشدم هدنګ راا ۱۷

 و لرد

 شفلوا

 ۰ ردقو-ح

 ه رد« ایا هاکترابز یسهب رز

(Sela) ۱ Eالطا طرح رح هداصقا برغم (  

 کره ( دلرکر وبا ) و م تان ام یس

 وسیع اف كطابر قرهلوا هدنرانک یلاعش ك رصنم

 رتمولک ۱۸۵ كساف « بولوا هلکسا و هبصق ر

 0 1 هلا لاج ضع ?e هو هدر

 لاها ۱۰ ۰۰۰ . ردعقاو هدسغ لوط ه ع"

 هزبس هدنفارطا ,یرلهسردمو هفرش عماوج ددعتم

 ؛زدراو یمهبنا هدنسو رام زرط سلدناو یرا هجا

 یکیدمش « بولوا رهش رب هاکت رام و دوس ك هلتفو |

 یمطعا م هدلاح

 )د ) نمۆملا دبه E ك_نندحوم تلود |

 3 (طابر) مویلا هک «یدیشعا ان هبصق رب هلیمسا

 هدنسیش راق كيو . ردیارخ



a : Eال ن  

 6 بولوا دع هبصق ر س دم AES زد وات ۰

 دا قدنفب دا وا عوک ی ماقا هر دوم و نابتسو م 3

E:سا دن :ا یسااها و هردشعا لاقتنا هطار ی  

 هلرا هلفو هلروس هبصق .ردترابع ندندافحا یرارج
 قحآ ,بولوا هیصق رب یکسا كب الس . ردطام

 كطابر یني نوا دوو سس هد هع دق ةنمزا

 اب دل رلبل هکینف . یدیا عقاو هداجم ینیداوا

 هیمالسا كلام و : و و دعن بولوایسهد -

 تنم کک ندکدچ هنیداد
 ر

 ۔ انک یغامریا رجب یتمی ینادوس لین ہد رع نادوس
 یفیدنلو هبصق ر هاکتراجم هلعا وب یغد هدنر
 .رودیا نان ییردا فیرش "

 هفحالس
۰ 

 س .یدشعا نارمع

 تعحاصم هنسهدام € ناق وڪلس «| ۱

 | هلبروس

 «بولوا یمسا كتاذ کیا ندهاص هان
 هرشمه كمالس ی هللادبع یر ۳

 .ردلغوا لورم یر یهو
J 

 ءارعش یخ ها 9اس ۳

 «یسجم وکم ترادص بولوا ند همناّمع ۳ ۳

 شواح « ی.هحاوخ هعانزور دوس و هبساحم شاي

 یرظان یوامدو ندنساضها هل دع ماکحاس ۳ «یتاب

 یاود بت .ردشعا تافو هد ۱۲۲۰ و شنل

 نازبمو بیر رح تاماقم..ردرا و یح رش هیرودقو
 دگر تب وش .ردشعا هجرت هب هک رت ید یدآ 1

 ها زارد ییاصق یزوس 4۶! زوا :مالس ۰ 8

 فلز ثعم یدنازوا كپ ماسک رتی رتی ۹

 كالان نيدلا ردب لداعلا كلما ب
 n )نر ا مالاس ن

 1۷۸ «بولوا ینعتل ا تکارتا نامالغ نروس
 ندتکر دم ندلا رصان دیعس كلم یردار «هدنحرات

 دوم هت دلا یفیدلوا دشا 8

 هدنرلخرات ۵ ع بولوا ندالع 5 1

 « ناتسلا» و ؛شماشاب هدماش شمالس ۷

 هک« ردشمزاب باتکر ب قلعتم ههیفارفح هل ناوتع
 .ردعفل وا عبط هدامور هدن سل دالبم جرات ۱۰۹ :

 كياذ ترد رز هحور ند ها 91

 هک ( همالس ورم وا ) ا 7 1

۳۹ 
he 

۳۱5۹۸۹۹ 109 

 تاور کا ۳ دیک ییغوا

 رب ن همالس دردح وا) س زی کت

 -- .ردشعا تافو هدنخرات ۷۱ هک ( یلسالا

 دودعم ندنو رص۰ هک ( یرضحللا رضنف نت همالس )

 ندهر ره وا «هدلاح یفیدلوا لوکشم قبح «بولوا

 هک ( باه هرکی د مانو همالس) س .ردشعا تیاور
 اور او ییغوا

 همالاس تن وئاخ ترد ریز هحور ندنام ام
 یون ترضح مودم : : رد مسا

 كلام ی ملا 15۳ همدان ید داد 4 ( ممهارا)

 4 (رلان هشرخ ) -- .ردشا تاور ندنسیدن؟

 چاق رب هک ( ه دزاالا را تش همالس ) یسه ریشم۵

 دعس تش همالس )س . ردنس ه وار كن رش ث دح

 ق ۲ « بودا

 .ردشعا ت

 هللا لور ترضح .هرکص ندهکم مف هک( دیهشلا نا |
 تش هءالس ) س .ردشعا تعس هندنفا ( ملص )

 یردار كورم ن رسلا وا هک ( هبمازلا لقعم

 یغیدلوا یخد یلغوارب نډنوا ,بولوایس هبراج ثكایح "

 دز هلغغلوا دص ا نوعلبد هدننافو «هدلاح

 ؛ شا تعجاص هیرمخمم ترضح

 اتعا ةلدایم هلبا هلوک رب ندیهاننتا

 ۱ هماللس

 . یدیشلروی انب فیرش

 -اسر بناج و
 .یدبا شاروس ق

 بااح بول وا هر ر هد رق فلاط

 هد حس# هدار وا لدوس ترضح

 وا هل رلت رضح سا نا

 و یرارق كنها شمب و كنيرلضعب ندندال
 .ردهد ه رق ۱

 ها ۳

 م( كراب , دو و ۸

 هدرصم . یدیا بهذملا یدو «بولوا نداطا

 لوط د یخد هدهغ سلفو قطنم . ردشعا تان

 ۳ ۳ كلاوضر 5ر نسحجا وا هدنط ۰ یدیا یحاص ۱

TERءافولا وا رومشم هدقطنمو ندنافزل ربثک وا  

 E «ےاشاب 3 یاس سرد ندکغاف نیا

 ىف ةلاقم» 6 تادوج ولا ماظن EE ردت آ هحور ۱

 لعلا ف ةلاقم» , « رصع رطلا ةاقل بحولا بسلا

 دنع رصع ءاسنلا نادبا بصخ ىف ةلاقم » < « یهلالا
 ن همالس نب كرابم ) ىلغوا .«بابشلا یھانت

 3 هام » «بولوا نداہطا ریھا_شم 5 ( نوجر

 قلأت ر هلساونع « ةفزلاو ةفقشلاب ةاعسلا ةريحلا
 . ردراو



 نانو ی رصع هبسایع تلود ۳ ۰ 2

 نا«بولوا ندنتاینغم ریه ۱ ی
 كنهدمسو هجر هجرتلا هفلاسو یسهراج كنيمار

 یبلاو ه رصد هدتنامز روصنم . یدیا یثادلو وق

 كس نا کش دوفمح ىلغوا كنا ن ناولس نانلو

 هدقیسومو نالا نسح ۰ یدیشلآ نباص همهرد

 لزوک ینام . یدبا دننأام ی «دتفارظو بداو رعشو

 . ردشفلوا بقلت هلیبقل ( ءاقرز ) ندنفیدلوا

 هبراح ر ندنابنغم ریهاشم سا هم

 و
 دز, ندهیوما كولم « هرکص ندکد شنا ملعت یبقیس
 هللا (هنابح) هجوتلا ةفلاس . یدیشاتاص هک الادبع نب

 لثمبرض « دز, ینیق نم نا » بولوا یتادلوب ویق
 . ردهدنتح یسیکیا كراون

 دلو ن دلاخ « بولوا ندارمش 7

 كن رلت رضح

 هددادما مالسلا راد هدنحرات ۳۳ و

 نکیا یص اه د هردشعا تافو هد ۳ «بوغوط

 هداروا «هدنش دراو هلص وم «بویالشاب هک ۔ وس رعش

 جرفلا ولاو یدلاخ نام وبا ندارعش خیاشم نانلوب

 هم س تادح كنود یرفعلتلا نسلا وبا و ءافسلا

 رسم كن راءعشا ادتنا ,بولواریح# هنرمش تدایج

 هلاح و ةهادب یعالس « هدهسرلشعا مکح هنفیدلوا
 كنم رامشاو یترادتقا هلرامشا ین دل وتس بسانم
 . یدیشقا تارا یفیدلوا ییلس عبط *هداز یدنک

 كنیموزجما درل و 3 دلو یردار

 هدارء 3 دمهش رزو «بودک هنایغصا ه دعن

 رزو تقو قوح رو ۰ شک ده ییس هاب ؟و درصد

 هنران اسحاو ماعلا قوج رب «بول وڍ هدن دزن كملاراشم

 نانلوب هدزارمش ندنفرط كنوب تاهنو ؛شلوا لات

 » لوألا حایتفم ظ 6 قرهنل وا مرده هتل ودلا دو

 .راشم كدهننافو و ؛شع | م دقت یتسهموظنم یناونع

 رادمکح تا ییار وش و هدنناب كہلا

 كن دن اصق ان راد هح دم كلا راشم

 ۰ ردندنر

 یدنلاو سابلا یف حادما ههیشت

 مداخ رفصا ناک هار وا نا

 2 رتنعل افلا نوسخ هشيج ف
 متاح فلا هلازح فو ىضما و

 E es هدنح رات ۲۸٩ و هو و

 هردراو یتاذیلأت قوج كب راده هعونتم نونفو مولع

 ری اشم ( رصان ن دم N الس

 ۳ ۶7۷ «بولوا ندظاشح و ادا

 OD ؛شیغوط هددادغب مالسلا ةنبدم هدنخحر

  یظفاح كدادغب هدنتقو . ردشعا تافو هداروا هن

 اط ریهاشم یک یزوما نا جرفلا وا « بولوا
 .. ردرلشع | تاور قدس اف

 هام كنيشکک کیا ندنسارمش نارا ها
 ۰ ردیلن اهفصا یسجرب « بولوا يراس

 نو کتوا تاب

 ییایسهم هر طی که چ لد یا مدره

 9 ییاج ییشن یالب یفیا

Eeرهش ا یلتاره ( دمت هاش ) ی  

 هعطق وش . یدنا لوغشم هلک کو مشی را هدرو درم

 ۶ ردکبندا

 مدیسرپ یع رای بلط رد مدش نم
 مديد دوکن هک ات یسک زوا ربخ

 ناشن و دنم» لعنزا فای اجکره

 مدیلام نآرب یور یرکد دنیدب ات

 .هناقعءارمش نیرخآتم ( -- جش ) اس
 4 وا نده دنیشش میاشمو ند ی

 بولا ابا برق « هدلاح یغدلوا لرهزا لصا نع

 را هد ۸ ۰ یدنا نیشن تسو هدنراصزا

 : ردکنوا تب ییار وش . ردشعا
 كنرلقلا لوصسر رذف ءملوف یدا

 كنرئسح دح دجا دحا رو لوا

 یرهزهنقشع نسح هاش م«سیارلیا شون
 تنیسح هسقیک شاب هنلوب یلا مہکچ

  ۱ Pyكنەلحد و هد رق لصوم -

 «بولوا هرق كوس ر هدنسرقرش | «»

 8 ضعل ٠ . یدا راو ىراەجتاب و غاب و یمماح

 1 . ردشفل و یمآر طقسم تی لع

 رایاد (5061800) دنالئس دوخاب ۱



 ال س
 یسهشوک یلرغ بونح كجوسا و ال5 قلا 3

 ص ۷۰۰۰ ینهیمطس ةحاسم .ردعقاو هدنسیراق
 یزکص «بولوا یدک ۰۰ ۰۰۰ یسلاهاو هرتمولیک

 شب . ردیرهش قاهنیوق نالوا قاب كنهقرااد
 یسهیلها تاناویحو یرلبا كب قعارز . ردعسقنم هتل
 ۔ هدام « هقراعاد » نوجما تامولعم هدایز ] . ردقوح "

 € [ ۰ لروب تمجام هی
 ودک ام هدنلیامور (5۸۱0۵10126) ۱ كر ا 4 ۳0

jرهطاو هدنسهعدق ةطخ هل  

 قرهلوا هدنجا یژفروک تا مقاو هد

 ها  هرتمول.ک ۱۰ تاوبناتسا

PV YA ygهلا یلامش ضرع ۰  VE 

 «بولوا رهش رب یزکم تبالو مقاو هدیقرش لوط -
al \ 0٠ 0ردم ۷ « قیرش عماج ه٦  . 

 ایک یسک ۳ «یسهسآ
NE۱ ۵ «یتاتسدب رب « یس هناخ هتسخ ۳۲ «یسهرواح  

 هبدشر رب « ی هدشر ۲ «یسکام *یدادعا ت

 و « یتکم تعارز رو عیانص رب ی هنزکش کا

 مظتنم هلبرلع-ا « میلعت هضور » و « قرت » « « نایبص ,

 ددعتم یصوصخو ى یسص وصخ فک چوا 7

 یبرصو یلیارسا «راذلب « مور « یسهشادتبا بتاکم
 ینادشا و یدشر ثانا و روکذ صوصخم «یاها

 و روکذ صوصخم هراناتستورب زبلکنا ,یرلبتکم
 4 ؛ یس هادا فام روک زط ها

 خم رلزوک «یزاغ اوه «یرالو وص ددمتم دا

 یرفظ قاط ر کسا هلیعسا ۳۹ یناول مالغاص

 برع گن هی رب كرنالس . ردراو یسهقبتع ران آ شعب

 قاط ربو هلروس « بولوا سسّوم هدنکنا قوه

 یروس هدنتهح زکد «هدلاح یما دلوا طاع هلراهلف

 ولو ؛ ا اا مګر دب لمکم « قرهنلوا مده

 یواح یی هینا مظتتم ay هلسهدایز ه دنهح ۱

 رلهزاغم و رهناخت راجت سج هود متر و ر هلحم نا
 یرلم#* و منصم 9 ةا . ردشلباب رالتوهو

 صوص |یع و یرلضعب كرل وب «بولوایسهضرشعماوج |

 یرلءماح هعج کسا و هبعساق «هبفوص ایآ « یجاتروح

 ها سیلک هدعب « نکیآ یرادبعم كرلتسسرب تب هلیتقو
 قاط رب هلرللوا شلدبا لیوحت هنیلسم دیاعم تاتو |

۳۱:۹ 

 .یسورت بت «یسهقراف فلت ۲۷ « یمهناخرفاسم

 ۱ ل س

 كرالس .ردنبنم هللا هیعانص تانیزت اسو راقیازوم

 هنطخ لوب رب د دوس نلک دایوروآ لا یرپش

 نوت ا لکد كنلبا مور زکلاب « قرهنلوا طبر

 ۔ راق ریمزا هللا هردنکساو هدنزکد رلهطآ كناپوروآ

 ندنوک بو < هنمکح یسهلکسارب مههو كور هدنسدش

 ر هسصفد و . رد هدکعا نارعو عسوت تسک ھت وک

 ندفرط ر هدام سرد هل شرط جاغآ هدد ندفرط

 هنر نراه یزکد قتایردآ هلی رط تا

 اهدتاقر رالو و «بولوا هدکلدنا طور هلل و ریمد

 هنفصت كنسلاها . ردة هرم زآ قتسم*او تراحم

 یدادحا كرلنو « بولوا یْارسا یرادقم برق
 هفرط وب ندانایسا هدنرود یدنادش كنوسیزکنا

 لا مویلا «هلغملوا
 رانلب «مور « نالسم مع مس و كنسیقاب رادقم .رل
 «بولوا لدتعم نشبق و فالس .ردستحاو

 شاتر

 قوجراق ناغایو «رنیایغاشآ ندرفص [ردانهرارا رازبم
 هد رق كرهش « بولوا قاعص زا رب نزاب .زامروط
 یسارح كنغامر ارادراونالوابصنم هزفر وکه دن رغو

 دیلوتییهقیص رلقلقاطب ضمب ییدلیا لیکشت هدنفارطا
 هک دتنک یناوه یریهطت كرلقلقاطب و هدهسرودیا

 تو كك لاما فو 5 هدکءا مي

 ناقشیلاحو ید دمتسم هفراعمو مولع دا رکو هعیانصو

DTز « لواخ یر ند ۱ هدکسالاس » 

 ًاریخا «یکینیدلوا هدقلاب تالو اوال

 تکیلپلا كوس یکیا

 ا ىسەقىراف دغاکر و یر هق راف دىم رکو هلغ وط

 تانم كب دلرکو ند هنج ا: هما رک . ردشعا

 یرلت الورتسانمو هوصوقو یتالونالوا راداوصحم و

 كنالس بوئلوا ارجا تراج رب كوب ندننالوصح

 لصاما . ردهدتعنرا یتراحم هوک ندنوک كن رهش
 یعنکیا ءرکص ندنتخغیاپ كنيناثع یاپوروآ كينالس
 هلبرارهش كور كناسند هدتفو نیش « بولوا یرهش

 .رتس وک دادعتسا هک هراس ر ڭكحەدىا تاقر یاعدا

 «نولاص .هشبشو ماج ددعتم هللا هن

 نواح برع هصکی ۲۳ رع ناف روف الا ¢ هظّمنا و

 اب ونج هلبرلاضق نرتقو هبرفهرق ندنتهج بونج ًاعقو
 دودح و طاع هللزفروک كرنالس یخد ندنتهح یبغ



 ۱ ل س

 ۹ ۳ 2 هلراهیحان هرکو رادراو «بولوا
 ۱۸۰ ۰۰۰ یسلاها كناضق رار هلرهش . ردیواح
 كرتو لام ۳ مشق كنسل اها یهدارق «بولوا

 « بولوا هراس و هناکنچ « خالوا « مور یروصق و

 «بولوا رادلوصحم و تبذم یبضارا ۰ ردزآ یراراغاب
 بارش و یعاونا كارهویمو هزبس هللا هعونتم تابوبح

 . رولوا لصاح هراسو

 رب هلیمعسا ( همرت ) هدهعدق هنمزا یرهش كنالم

 یسهحوز یدنک ندنف رط ( ردناسق ) بولوا هیصق
 (کشولاست) هلیما یسهریشمه لردنکسا كوب نالوا
 چوا ییا نددالیم رلبلامور شم . .یدشفل وا هب مسن

 -امو ؛ شعا نطوتو ترعه
 هنطیض كرل لامور رار هلبا ا ید اات

 «بو ر دنای یتایآو ینرار وس نیط:ط ق 1

 مه هکنالس لوا هنس زون

 مور هزیطنطسق . یدشعا نیبزتو عیسوت یرهش
 رلعازن یلخاد ماط ر كال هدننامز یرروطارعا

 ر هدیدالبم نرق یج دب «بولوا نادہم ردات و

 راوالسا هدنساننا ضرا تکرح رب نروس نوک چاق

 حف ندنفرط رلب رع هدسبو ؛ شلدبا ام ندنفرط

 ۱۱۸۵ .یدبا شمافلوا هظفاحم ,هدهسیا شغلوا

 رلن و رد هیات كنرانامرون هیلعس هدنگرات

 تیا و ؛شفلوا ارحا تافا-تەا لتشهد ندنف رط

 هدنسپ رگ خرات ۷٩۰ .یدا شک هلا در اکب دیو

 «قرهنلوا حف ندنفرط ناخ دیزاب ناطاس مریدلپ

 قاطاس ها ۲ « هلغل وا شمةمچ ندلا هدنامز ترتف

 هب هنافع كلامو , متف ًامطق ندنفرط قا ناخ دارص

 ؛شفلوا مف
 ردشغل و یزکسع

 ور كنهناژع تلود . یتالو
 رد ون ندنتابالو ی دناب | ۱ كي الس

 قرش "الاهش هلی الو هنر دا فرق بولوا تالو رب

 بّرعو رغ و هلن اتسراغلب و ییا مور

 را هطا ید و 6 هل.ت الو رب ام لد هج یلونج

 ضرع ۶۲۲۷ هلا ۳۹۲۵۳ .رددودحمو طاع هژبزکد
 دتمهدن را هرآ قرش لوط ۲۳ ٤٥٤ هللا ۲۱۲ و یلامش

 ۳۸۰ ا مظعا لوط هبرغ ندقرش . رولوا
 ۲۰۰ برق - ظعا ضرع هونج ندلاعشو بت

 تالو و تلابا اعتاد یر ندتقو واو

Ye4۲ 

 $ :ازوا یرغوط هقرش ند رع یغاط (نلب ) هدنسب# راق ۱

 1 ل س

 ۶ طم 2 :بولوا هرتموار
 .ردیشک ۱ ۰۲۸ ۳۷۷ یسلاما و هرتمولیک بم
 برق هنفصت یه ی 4۹۰۹۰ ندرادقم و

 الواو مور ی ۲۹۶۹۷۷ كرتو مالسا یمسق
 ۱ ی ۷۱۷۱:یدوم ی۳۰۸٤ « راغا ی ۶

 ۱ رد وسنم هب هفلت للم و ماوقا یروصق و هلاک

 اوس یهدنزکد رل هطا تر افع یابوروآ تالو و

 ۲ راف كنمسهطا زوشاط ذي اغا فصن گدلح
 ردق ه هناتو دودح ندي صذنم وص هرف یک هدنسیش

 7 "لا از و .بولوا یواع لحاوس نالوا
 ۱۳ دراز ( قید کلا ااخ) 2 قج ه راچ هژول

 3 را یزفروک هسدنر هلنزفروک. كن اس هک

 توا هر زج هبش ر عساو دتع ییغوط هونج

 وزواو راط ریازوا هتهج وا هدنمق قرش بونج

 هری دیسک یسیب رع كا هک «ردراو ل چوا

 ورونا هد یکه دنذرط قرشو هغلول یکه دهتروا

 تک ه دنسهزآ هر زج هبش چواو . ردامس# هلا

 2ر اكنالس الس .رودا لصح یرازفروکز ورونا و
 | تقد نایاش یلاوحا عونت كنیضارا قدا لیکشت
 : یرهووا مساوو یرلغاط كسکو هدنف رطره «بولوا

 و هدنس هلام یزیکد رهطا هلیمات تالو . ردراو

 ۳ وب رم كا هل ناقلب هجوق بون
 لکتن یدودح یک بودر هلر ِِ 1

 ۹ on A 0 تش

 لوخد هنجا كتالو نددودح
 .it 2 « یک ی رلکدتا

 : ریشالوا 4:غاط (هشوغالب) نلکن دنتالو هوص وقو

 (كبشا) و (هشد روق) هد وج ی٣ل هدنساش راق كشاب

 (عاروح) ۰ E 12 هم

 ١ دنازوا یعوط هونج كنو وا دتع هقرش

 3 و ها و و هردنسک نانلوا رد هدن راقو رالوف

 E الورتسانم . رولدا لنکشت ینراهریزج هبش زور
 | «ينۋلوب هدنتهح لام تط كتالو ینه هدندودح

 1 اي .هقشنایرام ۰ طالب «فوشوق «پالسر « هن وای

 رج دادراو یی هقرش لاعشیرلغاط سوتسغآ و



 ورزی لع بو-ذج تاجر الو لرنازوا ی

 یغاط سوبیل روهشم ید هد رق یدودح نانو

 نالوا دتع یرغوط هلا-م۳ قرءهلوا طور کوو
 كوب كا هعارز كتیالو ب روینلوت یغاط رب نک
 هقشب ندن رهووا زوریسو كر ارم ندا لصاح یتورن

 قوچزآ هدن راآ رخ وات E كرلغاط نانلوا

 .روشو راراو رل داو تنمور هووا قور ثینک

 چ همارد « رادراو یراکوس كا كراهووا 73

 هایم كت .الو .ردب رلهووا هظقنل و نار وط , هک ورتم قو

 :(دادراو ) یرهن كوس كا .بولوا قوج ین هراح

 وصءرق رکید یسیجچوا .(مورتسا) وص هرق ییخکیا
  ردیراقامرا وص هرق هه ینیجدرد و ( هتسم)
 -وط ندنغوط كرو هرلن و ك رک. امام ند

 . رد راو یرابنا قوچ رب رواکود هزکد هی
 هنت الو كر .DE بواک ندنتب الو هو وص و رادراو

 نواب وک ملا ییدلوا فا ار كوس هدناوخد

 هووشو «وصهرف « هن وب « هقلایوط ندغاص یغامثآ

 فلت :ےکح یغانآ كل کک هدلګ برق هنوصتمو

 هعیلافرب یخد ندلوصو ینرار ہن قمزآ هرق نالوا

 را و .ردبا ذخا راهرد قوجرو ینرلباچ كيلافو
 .اشنا رادسو یسوق هنلاح لاق ریس فولبحا كم

Eوصهرق . ردروصتم یعنم كنس هععاب ینارطا  

 ندغاص «بواک ندنتهح لب دنتس وڪ كناتسراغل

 ندتدلآ ین هجیرتسب ) ندلوص و ین زن 8
 ؛رشود هنسهووا زوریس هرکص

 E رمد یخ د نداوص «ینغایآ كن

 و ی ناتو د ماطر رکو ینا (هوق»

 ندزوریس یغد هدلوکوو رشود هنلوک ( سونایخ
 یاچ «لا ذخایغرارهن (هجنامارد) و (یدنورو) نګ
 .رولنکود هنزفروک هندنر «بوقبح ندا وکه دنزعآ

 قرم هلا نارا یر تم و
 « لکشتلابن درلیاچ مناط رب ندیا نان هدندودح ییامو

 كیالو « هلایرج یرغوط هقرش ب رب

7 
۳ 

 هووقطو ندغاص 0

 دودح

"۷ 

 ,هیتلکه نب رهن (همرتسیو) وص هرق ها .ردیا قیرف
 هتالو « كر هلك ن دنغاعس هعف رس كةت الو رتسان

 ندلوصوغاصو «رشود هنسهو وا كرنالس «لوخدلا

 كنرصنم رادراو نو رک ندقدلآ یاج قفوا یاد

Yo 

 ۱ یدودح ندتهح و ردق هندصذم «لوصولاب هنس همقرب ر

 ل س

 تردو . رولدکود هن زفروک كالس هدنف رط كلا

 هی رغوط ندب رغوط یقرهلوا هدنجراخ كرهن كوب

 هدرارېن و «بولوا راک را نالوا بصنم ۳
 هدتنالو .ردهدنسهر زج هبش ( قیدیکلاخ ) لش

 ساتم, ؟ یرلکونل كا « تونل 9 *یخد
 نالوا خامه «( هوورتسوا ) مقاو هدندودح یتالو

 داور دیتا اه (هعکی) مق عقاو هدنراوح هبصق

 (كیشب) نانلو هدنسهدعاق كان-هرزح هبش یک

 نالوا سا ) لیساوآ) ندا ها هوا و

 وصهرفو هدنسهووا زوربس «(نار وط) عقاو هداضق

 و دزغاوس همارد و (سونابخحم) ندا لکشت هدنسارحم

 ِ ردن رالوک ( هتشيوارب ) نانلو

 و «بولوا تنم كب یسیضارا كنتبالو كالس

 دا كنه رناغع تایالو یهدنسهعطق اپوروآ تالو

 هرآ یاد وع «ےاشاب . ردب رادل وصحم

 هعونتم تابوبح راسو 2ر « ما سيس «فالو ارم

 . رد هراسو بارد «نويفآ « نوتوت « قوماپ هللا

 كرا هدنتاهج شکا كتبالو ۰ ردقوح یرلفاب

 انتما هداعلا قوف هدهنص وصخ كمر دشت یو

 . ردیواح ینراهق راف كلبا ددعتم « بولوا هدقفلوا

 ناف تلسا ندو رو اید هیت قوا ال نفت
 یخدیراهزبسوهویم .ردراو هش راف کیار هرزواقم
 ء هرکص ندکدشا «رادا یتالو هربخذ ۰ ردقوج
 یونس قوماب . روالوا جارخا ید رادقم یخ رب

 ندننص « بولوا لصاح ردق هیق کی نوسیلم شب
 ندنوک یرز نوفآ .ردنک ه هبینجا كلام یسهداز

 - هاکسا كرنالس « بولوا هدکعا کو مت هت وک

 جارخا نویفآ بیرق هبهیق کی كيب زو یونس ندنس
 ندقنارف نوبلم قم يوا هتالو ندنو و مدتنلوا

 سیفن لا فان اس دیغاحصسهمار د .ردهدکمرک ها هداژ ۱

 كنغاعسزوریس .ردشلآ ترهش هلکمریدشت ین رلن وتوت

 ا یژر .ریشش نووت یا یخد هدنرلتهح ضعب

 یونس یرشع نوتوت كنتیالو كنالس لوا ندزعا

 نوک و

 ندهلثام كس یرکی هلیلاصحسا و عرز یغد
 ۰ هدکش | كاما لاها

 هفرط ره یتالو صع نوتوت هلبیسح قىلوبقم و

 زکس و یسهلکسا كنناحارخا نوتوت . ۱ و

۹ 

 . یدیا هدقعوط ارل كر زو شب

 ترهش و هد اب ز



 س
 ا اا ی ی رب اوق
 وایسو نکو وو نوفا لتلک نادا شیق
 ندنرلتالو هوصوقو رتسانم نیشیق «هقشب ندناناوبح

 كرالس یرظن روسنوق لتیلک ندنرلغاط قل دّوانرا و

 هلتهح یغیدلقاب مدقم ندنو ریل ردنا هن رهووآ

 رب هنن ,هدهسیا ازا یلیخ یرلنامروا كتالو

 كنس هرب زج هبش قیدیکلاخ بونل و رلنامروا قوچ
 دودحو یرلن اّةلب هشروق و شلامو شلب هلیسدق رش مق

 - روا رلغاط نالوا دتم هع.و  لحاس ترق هبهنناتوت

 یهدنرلتهج یبرغ لامش كتبالو . ردروتسم هلرلنام
 نوار ون . ردکحوک اهدو كريس اهد هسیا رانامروا

 « بونل و رلجافآ یلیخ یلشریولا ه هتسسارک هدرلنام

 تاجایتحا زکلای هتسارک ناقیچ كليدمش یجنآ
 هک و بلاح .رویمهنلوا جارخا ,بودا تبافک هب هیلحم

 لتیلک ه هراس كلاعو هرصم لوا هنس زوتوا یعرک

 هززوا تاو اوه هتیدنا رونلوا جارخا تو
 هطاحا ندف رط ره یتالو «هدهسیا مالغاصو لدتعم

 هل هحرد رب هنسلسبا كن راکزور لامش رلغاط ندا

 یراکزور بونج نالک ندزیکد «بولوا منام ردق

 و ضرع اوه « ندنک دتا لولح هفرط ره هسیا

 یراق نزاب . ردقاصص هدایز ندنساضتقفا كنيلقا
 كسکو « هدهسیغو غاط رب چه كح هدا هظفاحم

 هدعافترا یعسو «بولوآ نرس ۍناوه كن اک

 یرلقدلوا كلام هاوه ر لدتعم یخد یرارب نانلو

 م وطرو قاعص كب یساوه كن راهووا و هدلاح

 كرلقامرا كوس و هلحاوس صوصخا لع و ىت

 نالوا یواح یرلقلقاطب قوح زا و نی هنرلارحم
 یرلن دعم كن الو كنالس .ردیلهقصیساوه كرارب

 تایرح مظتنم زونه ردق هن ره «بولوا قوچ كم
 هلق طلاسو « هدهسیا شمالوا تاحارخا دوس و

 ,هدقغل | زابتما هنجارخا كنداعم قوجر .هقدلافوح

 قوح كا . ردهدقلشیلاچ هنیرلجارخا هدندفرط رو

 هردنک و زوربس تاهح نالوا یواح یرلن دعم

 شوک «یراصهتروع هدهحرد یعکیاو یرلاضق

 ندعم ) هدنساضق هردنسک . ردراضق هظقنل و

 نوهلن] ءوقنح «زتافنم هدب وک ترد نلت در (یرلیوک

۹ 1 ِ 
 یرلتیرق هزیکد «بونلوب یرلندعم نوشروف یلی“و
 خد یدعش .«ی کی رلق دنا وا جارخا ًاعدق هلته

 .ذم ءاضق یا ندنفرط یرازایتما باعسا

  یلدعم مورق رب نکن ز هدهدنسهرق ایلیمور دروک

 برن (ندشوز) هانسانق شوکت .روناو
 زوربس .ردهدقلراقیچ یرلن دعم یتش واوان یھ ۲
 .هروک) كنغاعس هماردو نوت | رب یخد مدنغاصس

 ( هندوو ) و راو ی هدنس هل رق ( كح

o e 
 .E ls كنساضق یراصحمروع .روبنلو

  «هدهسیا ققحمینی دنا و رلن دعم راسو نوشروق لیس

 : هیلشا تالو ءملاها . ردهدقماغل وا جارخا زونه

 ۱۳ نو عیانص «بولوا لوغشم هل رلشیا تعارز
  شمبنالوا شلدبا ی هدتالو زکص «هدهسیا

 اع یخد هدارقو هدر هبصق راس «هقشب ندرهق راف

 3 تاحوسنم شم راسو زب قومابو نتک « قابش

 قوجا یتالومعم ابع .رونلوا راضعسا تالومعمو

 | ر هڪ ,بولک هدوجو هدیوک نانید ( یغاط ایم )
 یاس همارد كتالو . رولوا ثعاب هاطعاو ذخا

 . (عداول) هدنرلیوکمیداولو ییاروچ همارد هدنرلبوک

 ماما ) یغد هدنرل بوک زوریسو باروچ سنجرب هلیمان
 باروچ سنجر ندکو كلذک هلیمان ( یفیا

 اک كلام هللا تداعسرد هنس ره « بوتلوا

 ۳ ورنلامقلاریل ك ترد جوا هدنسهراس تاهج
 تاناوبح و تعارز هیحلشاب هل تراجح . روئلوا

 نالوا هللا هببنجا كلام « بولوا قاعتم هنتالو صع

 هلا 3 ریمدو هلبش رط یسهلکسا كنالس تز اجت
 هقشب «بولوا هلاوق یسهلکسا یعد:ا . روناوا ارجا

 1 . ردقو یرهلکسا ییتیمها

 ومم ه ہےلشا کک نادر ؟ص كدتیالو كرن و

 ها هماردو زوریس نالوا یرازکرم قاس یرلهر

 .«هیرف هرق « هندوو یی ر وک نالوا یرازک اضق

 . «هجورتسا چب تلنم یراحشروع ۳ 2 «نیرتف

 .ردەژاسو هلاوق «راصح روع cd «بوقهرون

 دزاجود «بولوا یواح یهرق ۰ اج تالو

 : ردغسقنم هبهیحان ۲۳و اضق ۲۲ ,قاعس ۳



 لییکو ک
 غاط هر یراصعتروع 1

 نا ریوط

 هوم ورتسا

 شوکت
 مدوقبت 8 ۶ ۱ 1

 لیموغو 1 یرب» 5
 روعشب | دم کت
 ردنلک ] نیر

 زورودیآ

 زوربس

 كلم
 هنګز

 قازار

 عید
 راصح روج 3 ۱

 الاب ةعج رورډم

 هتسح راتسا

 یسیل رب ۰

 لوق روا بوده رو

 درد

 هشدم

 هر وارپ ۱

 ۰ ناڪ” رپ ا هما رد ۱

 هلاوق ۲ همارد
 نایعش یراص

 ۹2مشد د وا رپ

 هنافع كلام ميم هدنرودینات ناخ دارناطلس

 و i یدودح هروک هنامز « رکص ندقدلو
 شفلوا هرادا هدننروص تلابا «كرهلدبا ق 7
 ا مادبا هرادا هجم رآ هماردو زوربس رکاب
 هردو رتس )م یتالو كرنالس هدا تایالو
 ؛ شفلو لماش یخد یتراتهح ا ناصىلباي
 ندتالو و هتالو ندقاعس هعفد یار رتسانم
 یکی در آ نوتبسب تان .یقرهنلوا لت و هغاحع
 هتالوو هدمیو قالا هنت الو هوصوف ید بوکس
 هب یبخ ندنلخ یت الو كرنالس «قرهنل وا ذاا رکا

 ك و و هعصارا تعس و درک اذه عمو ؛ شاوچ

۰ ۳٩ + 4 

 ل س ۳-۰۹۵
 لندن س هرص N كوس كا هنن هوت یک

 . ردشمامشچ

 زکص كنتن الو ۰ - . یغاهس

 نامه كت الو ‹« بولو ا كيالس

 نسا رع مق لو ۲ لاح یغی داوا عساو ردق نصا

 كن را هض وح وص : و هاو رادراو :ردشعا طض

 یواح کت از مس قیدنکلاخ هل رالغفسا مق

 ا ووم لآ ملا كتنالو هح#> ره «بولوا

 "هل اش هلغاعس ر و ریس ندنتهح لاعت قرشو 2

 ااو دانم نادنتهع ینونج و ابر هوصوق

 تو ودنا نانوپ ید اونجا هایش
 «بولوا یواح یه رق ۱۰۷۰ ۰ ردطاح هلزکد
 ۱۳ «هرزوا مدل الک ۲ ندلودج یهدهفنآ “هدام
 نوعسهزاس لا وح 1 .رریشنم هب هح ا ۱ ۲ و او

 [ هلروس تەجام هب هفن هدام

 كالس -Golfe de Salo یزفرو
 لاعش كنیزیکد راهطا ( ۵ 1 2
eدکل ت ډو زفروكر كوب ه دته>  

 ا a ےس كد الو كرنالس هل سهر زج هش

 ردق هننایت كرلالس «بولبقوص هنجما كن هرق هدنس
 هش هر دن یا دزفروک و .  رولوا لصاو

 E ا ییحاس هبل اس 1

 «هدلاح یییدلوا و دوس و هرتمولنک 7 ۳ رق «بولوا

 نقیدیکلاع «بوشاراط هک ا ی ولما لاش
 كنب رع لحاس هلس ورب ( یمونایآ ) كنس هر زح هش

 هب هرتموليک ۱ ٩ یءسو هدنسهرآ فور ( هدیرت 1

 لکشت زا رثد روک چاو

 هر كنس هر زح ٩ شاخ ید 4 بودآ

 کار هدارو . ردا كلر

 ٩ هدنسهرآ یسدلاد ( رادراو ) هلو مان نورب
 ردبا لیکشت راغو رب .بوشالراط ردق ههرتمولیک
 وا رب « كرهنود یرغوط هقرث لاعش نداروا و
 هدنسل امت مف ید ۵ . ردنا لکشت زفروک یم ےج

 هدنسهزآ یصنم ( كلاغ ) هللا ( نور هرق كچ وک )
 . ردنا لصاح ین هل كننالس قر هشال راط اهد رب
 تماقتساریغت تو لو و E 2 كرفروكو ب

 هروبلوا 3 4 نام الغ اص

Eرب هل رلقامر | و ص ۰  

 ایربم الاس كل هلا-ست هدننغا یجراخ و رل باح قوج

 . رولیکود یغامرا متس وک نم



 ب ل س
 ıl (Célèbes, Célébès) د |
 دورا سا ای ہدرک طع ا سا

 وئن رو «.دنتلا كناوتسا طخ «بولوا هرزج كوسر

 «هدنونج كنرازح نییبلف « هدنق رش كنس هر زح

 هدنلامش كنرازح هدنوسو هدنن رع كن رازج دا ولم

 بی ی بک ندهریزج هبش مسح ترد . ردعقاو

 یرب كتير هر زج هبش ون «بولوا هر زج رب لکشلا
 هبیلامش قرش یرب « «قرش بونج یرب « هونج
  دلاو نوزوا ا كەل «هدلاح یفیدلوا دع ییغوط

 هقرش هدمب «هلامش ادا یسمدرد نالوا یراط

 هلهجو و .رینازوا یرغوط هقرش لاعش تاهن و

 بونجو قرش «كرهدبا زارا یناکش دولاتخوارب هریزج
eeرد( )  ( ENES 

 لوک رب كحوس هدنزک ان و یزفروک كوب چوا
 ضع ه" 44" هللا اش ضرع ا

 قرش لوط ۰۲
 ۰ ردراو
 هلا ۱۱۰۰۲۳ و یونج

 شوق یو هبونح ندلاعت 4بولوا دتع هدنرهرآ

 « هرتم وللڪ ۰ اب رخ هل اسح یثحوا

 . رد هرتمولیک بم ۱۸۸ ۱۵ ۰ یس هرس هحاسمو

 عیار هک. ردشک ۱ ۳۶۰ ی ةا یسلاها "

 تبنم كب یسضارا .روشود يک ه هرتمولیک

 دكا قلغاط یرلفرط چا «بولوا رادل وصحمو

 هژرلیلاح و رلتوا و یلئالیم زا یربلم برق هلحاوس
 و یغاط حف دا . ردر وتسم

 یافترا هرتم ۲۳۰۰ ابرقن « بولوا ( غناتوپمال)

  وکو « ردراو یغاط راث رب هدنتهح لامش . ردراو

 . ردعوقولا شک یراهلزاز . بولوا قوح یدرک
 هشیم «بولوا روتسم هلرلنامروا قبص ك و

 لمعتسم هدقلنج ابو و RE ا ي ر

 « جرب یتالوصحم هعلشاب . رونلوب یعاونا كراعشا

 هوم «یزوح ناتسدنه یم رکش ‹ هوهق

 یرلعسا هجز هلیعاونا كتارا راسو رو .لیفعج

 . ردترابع ندهعونتم تالوصح و هوبم لوهم هل

CES 

1 

 ۱ هدرازج راس یهدنهج وا « بولوا مالعاص یساوه

 زآ ییاناونح . رداربم ندرلتلشماق و قاقاطد نانلو

 .رو زکب هنایلارتسوآ هدایز نواب هعه> ر «بولوا

 | یسهسرتفمتاناویح و یرلن اویح كوب یک نادکر کو لیف
 كيكه لاریغیص .ردفوچ یعاونا كنبرلن وهم بویلوا

 تاتو هدهسرروناط تو د تن راک 3

 او هدنح وا كاس هر زح همش لامش ی رلف و ر٥ كا ۱

یخد ەدک لر ەك ا
امش ؛ راردکلام هب همان تراهم 

 ت 

 ۰ رزدنا ماع نڪ او ه داش" ندفوم ۱

 ۳ sz ا یناوبح عو رب هدنشهرآ۲

 .ردقوچ رلخاس# هدنرارهن . ردراو ید یرلنا ويح
 .هرزواترثک ی ندعم رقأب هدهر زج .ردلیشپ یران اغایاپ

 یناواو A EAR لندن و و جارخا یاها بونل و

 .بونلو یخد یرلن دعم كيلحو ریمد . راردبا لامعا

 .ردراو یخد یالق . راردنا لامعا امو يلق یسلاها

 دل اها تان هر زج لصا . راّقبح رولب هدن رلغاط ضعل

 1 رند و ايس نوکزود هاشم هرافاباد ی هدوتنرو

 یو ,هروفلآ رلنو ,بولوا رلمدا یلهرهچ ضاسو
 یرات داوا مسقنم هماوقا قوحر هلرلعسا راسو راساقام

 ۱ سد هنفررط ره كەر زج ید یوق 9 ٤ یک

 ,E ون مالسا ند ,هفلوا ش تلک 9 ند

 زج واج یهو تر و دل اها

 5 یشحو مع ی ؟ یرلفاباد كنون رو ی-* ۳ لاها

 4 رد یرلکدل, | لوبق هرزوا تموم 6 بول اق هدلاح

 8 1 تو « شا ندمت یخ هدنسهباس مالسا

 اوسو هدقلعقملاب هد .>وآ هس | یسلاها 9

 EAI ماوع . رآر د رهام هدکلب

 E یراتنا هلآ یننص ناربتعمو اینغا «بور

 هفیظو و زا ,لزوک یرلنبداق . راراراص قیراصو
 ۵ رانی قعزاب بولوقوا هدن رلما «بولوا سانش

 . قازوقنارم هعقیج ندبتکم هرلقجوچ كکرا . ردزآ
 ءابو كپیا هراقجوچ زیق و تمص رب یک ایکنلچ و

 الا ۰ رلردزاونن اهم و مرکم كم هدنقح رلیبنجا

  Aندللەو تال ينا ۹
 قولوا دع بات هک هر زح و سا رد ق ه ره

 -رغوط هلکسا یکیا رب هدنتهج بونج زکلای «هد هسا
 ِِك «بولوا میات هاهلاراشم تاود هب یغوطندب

 و ریتنم هب هب السا تاموکح , اط رب یرلفرط راس

 ت [هووکذ م تاموکح .ردرصح ههبرا# روما زکلای



 نالو هدنساهننم كنت هر رج هش نوو (ودانم)
 یهریزج رلیلکنلث اذح عم . رد رلتموکح (راساقام)

 مق ههراد کیا اک ( هوایماس )و (ودانم)

 یس هفیظ و قلسولسن وق هداز ندکلیلاو » بودی

 كنسهررزج بلس ۰ ردراو یرارومآم کیا رذا اشآ
 ماطر طو م هب هطآ ون هدنجما یرارفر وکو ا

 بونج : : یره اشا كرلن و .بوناو هريغص راک
 عقاو هدنسشراق یجوا كنسهزرح هش قره

 ییونج ؛(انابمافق) و (ینوووو) « (ان وم) «(نوتت 7/1
 )7 .الاس ) عق واو هدنسشراق یجوا كنسهر زح هبشآ 3

 ( غنی ( و هد لاا مق تكرر وگ او

 ؛ ( ناکوت) عقاو هدنزفروک ولاتنوروق ؛ ( یادناب )لو
 نییلف هدنساذح یجوا كن سهرزح هبش لامشو

 ( تنوع )و( یناش) ناازرا یرشرط ا
 زیکترون .ردرآ هطا كحوک قوجر کبد هراز

 فک ییریزج و هدنس دالبم جرات ۱۰۲ ریل

 نر هن اخراج رب هدنتهح ودانم هد ۰ ,بودیآ ۱

 یخد رلیل هقرایناد هلرازبکاا ًابق هتم « ې < ی راک

 «هدهسرلشع | تا را هان راحت هدناحاوس شیپ ۱

 هد دالیم نرق یجندن درو راما رو تقو قوج

 هب هب ر ا2 تادهاعم ضع را لر :E كلف

 ین طا یخد رایلزیک ترو هدرلخرات وا « بوشیریک

 رازح یهدراوح وا رئاس « ندر گر نوتپسپ

 نت هدفل وادع ندا رک كإف هدو يک

 شکآ « بولوا زا یرار ناناوا هشاعمو تشک

 . ردلوهم زونه یرلتهج
 ام « تلک» | ((61169) تلح ۳ ا

 ۳ هلروس تعحاس هنسهد ست

3 

 تراص ندنتهح نامهرق ( ۹6186 ) 1 هست
 یا هدنس هع دق هطخ ایدیسوب نالوا

 ا ندنفرظ یررحاهم هاا «بولوا رهش ر

 هدنسقرث لاعش كنسەبرق قاح و . یدشنلوا

 . ردر شم یر هناریو"

 یسالعا دج كنکولم ناق و | - 8
 اهلی ر نداق كر دا نوچ

 لسا و لم اکیم یرالغوا «هدلاح یمیدل وا یو ۱

 -اوا یر نرق ی درد راز هلبس هل قو موقو هللا

 همالسا راد زونه «بوشلر هدربلا ءاروام هدنرخ ۱

 ندناورع يه یثراق هنماوقا رواع# شم همرک

۳ 

 چ ل س 0۹۷ e اس
 یره قرف 9 ؛شخازف رادتواو تور رب كوس

 ینوحج «هلبس هدعاسم كن ونزغ دو ناطلس هدنلئاوا

 E هدنراتهح دروساواسن هدناسارخ < 99

 یغنیدلوا ندنلسن تكایسارفا روپشم . یدراشلوا

 ر ۱ روم وا اهدا

Nةقع التب و «رلنف وک ۳ 3 وخ  

 E 1 ۱ نابقوجلس

 مزراوخو رها ءاروام و ناسارخ ,بولوا یدالوا كؤ

 یخد هر ون زغ «هلک | ت تنکمو توق سک هدنرلتهح

 هدعلو ؛رلشع | ا تلود ر كوس «بولاح هملغ

 هجمرآ هدنامرکو هدمور هدیبهبعش ررب گن هلالس و

 هشلود چوا نایقوعلس . هلکعا سیسأت تاود ارو

 - روبنلوا ناس یرتآ یرآ هدربز هک« ردرلشملوا منم
 e ر | نادیا نابقوچلس لا ك لود راقوع ] ۶ و

 لس اکمو یتوروت كن ویلس نایبلافن | .بولوا یتدیا
 . سیسأت ندنفرط كب لرفط یلغوا كوب كقول نب
 لارا ندنرللغوا كفوعلس : هکهللوش . ردشفلوا
 « شع |تافوهکص هتس ید اب ولغمندنف رط دو ناطلس

 ماوقا نانلو دلرشم زونه یخد قول نب لئاکیمو
 ا اوا شلوا دمهش هدنرب كنابراحم هلا هرواع4

 «بولاق یس ر كنس هلیبق و موق لساکیم نبل رفط هيلا یوم
 یسلاها ناسارخ « هلیبسح یتاردو رادتفاو تنکم

 دو ی دوعمسم ناطلسو ؛نلوا مار هدف تن

 هسرزوا « بولوا دلانشی دنا ندند وه كبو یونزغ

 و ك لرذط «هلفلوا بولغم هدک دا قوس رکسع

 تح هدرواشی هدنګ رات ٤٨۹ یدافتسالاب ندتیلاف

 ناک هنرزوا تاذلاب و ؛ شعا سولج هتنطلس

 ر « هلکعا بولغم هدناغماد یدوعسم ناطلس

 ٍ هلطبض ید یمم قارع «بوترآ یرادتفا اهد تاق
 ایقامتم , كرهدا ذاخحنا تخیاپ یترهش (یر)
 - هطخ سراف و ناتسزوخ «ناتسدرک « ناغ؛رذآ

 ام رف مکح هنارا نوت نامه هلا التسا یخد ینرل

 كکب ی رفح یردار ق وار او 0 ئد لوا

 كنون تنطاس « بولوا ینلخ نالسرا بلآ لغوا

 كرد و نواس را لاا _هيلار اعم کف ب وفا ا9 هدست
 ماش رس و دم یرالغوا كنوا و را کم یغوا

 میسو ندنرلتهج نیچو دنهو ساقفاق دالبو مور و

 هدعل و ؛ شغو ین رلتلود كر هديا كلاع



 چ ل س
 EL و نایکبأتا هدنرلتهح بن و وح و سرا

C>نارا ؛هلکغا روهظ رت هل رک ضب ي  
 «'بولازآ هک نیک ی رادتقاو E كيرا

 یسک درد نوا كنس هقح الرس تار 6 ۳ توفو

 د یامکت ناطلت ندناماتسزراوش لر طظ ناسا

 توا تافل اد
 . ردشلو تاهن وکو 7 و نارا

 مچ « بولوا یثک ۱۶ نارا ن رج هل هجو و

 نابقوعلس هران و .هردراشمروس ت» وکح هنس ۱

 نایقوعلس هدنخحرا ۰

۸ ۲ ۱ ۱ ۱ 
 . زکلاب هدنلا داراب ویلس کس ندنتافو كر ےس ٩

 ۲ یلوطانا یی ) مور ندنف رط السا تا ی

 رعسو دمو هاشکلم هدنرلم رارد یخد قارع

 یلنغل وب اراد مک الع ؛یاحو ف رەمو ل بم 3

 تایقرت و تارامعا لىخ هدهبمال-ا كلاع دا

 ها « بودیا قرت فراعمو مو: و « شلو عوقو
 هس رود ( رومشم یهددادفب ا بداو لع

 كماشکلم ندرلن و كلملا ماظن یحاص ( هىماظن

 یرازاسو هاشکامو نالعرا ۲ ید یرزو
 ہور هبنطنطسق

 ناقوس .یدرلشلوا لئا هرلتلاخ لناش .بودا

 یراسولج حشرات هلیسیماسا ك زر ادیکح نارا

 ٠ ردرز هحور

 هراحم هلئا-ءفد یخد هلراروط رب:

 ٩ قوچلس نب لیاک.- نب كب لرغط ۹

  ۴لیئاکیم نب كب یر:چ نب نالسرا بلآ ٤٥١
  ۴نال را بلا ن هاشگلم 0+

  3قرایکر ب ۸ ESN 1م

 ه کل نب دم ۹۸

  1نب روتس ۳ ۰۱

  ۷هاشک اء ن درج نب دوج ۰۱

oro درگ ن ها لرد ۸4 

 ٩ درگ نب دوعسم ۹

  ۰دوم س یا هاشکلم ۰:۷

 دونگ ن یا دک ۰:۷

o00 لزا دم نا .هاش نایلح ۲ 

  ۳یا لرفط نت نالعرآ ۰٩
  ۶يلا ۰۱ نالدرا نب ثلاث لرغظ ٥٩۹۰

 هد۰۱۱ رس ,هرزوا ییدلروک .دلودج وبشا
 «ب.زوتوا هتخ .هدیاسارخ

 یردارهدنف رظ تدمو هدقارع رد ر «هدلاح کید

 لرفط و دو ندندالوا ها _دک ۱م ن دم یناسو

 تموکح دو مادام یرللغوا دوم و دومسمو

 قارادمکح هجرآ ردق هن رم رلن هو راتمروسس

 روس تموکح هان كد

 x بولوا لوتسم د همور یقلود ناسامیا مک ۱

 ۰ ردرل شمل و عیات هرعص ناظلس ,مهدهتنا رلشع |

 ج ل س

 . یدا شلاق نقارع

 هد | مور ناقوحلس

 ۰ ۳ 7 نک لاا ن شل و یسهداز م

 . «بولوا تموکح رب شلدنا لس اب ندنف رط نایهلس

  :ous ۳ راد ۱ ندا ادام

 3 ندنارا و ءرطق 5 1 هبلاراش

 روس هدهرص وا .بوللوا بص هن کلبلاو ( قهح

 . هبرام یثراق هبلص لها نالوا شلوا طلسم هنتهح

 ۱ نانلو ی یخد یلحو جف یهک اطن , كرهدیا

 ناو سا ینو هرکه ناک دتا طبس نبلسم

 ` هد 2 4 « بودیا ه را هلنالسرآ تل ت( یس

 ااو هله اشک ام نامرف دوادیلغوا .یدنشعا لاح را

 طب ندنراهور هیلیطنط ق ی هسوق « بولوا مور

E E ER۷ اذوو دعا  

  تنطاس « بولوا یئراو نالسرآ جاق یردار هدنت
  روطارعا مور مور هقحالس هردشلاف هدناس كيو

 كلام هدیلوطانآ كرهدبا لادحو تكنج اب داقم هل
 3 eit هعطقو ؛شعا تمدخ هنعسوت تیهبمالسا

 ..تاموکح EAR نانلو هدنرلتهج قرش كنەر

 لنلوطا ۲ هردرلشلیا لاصتسا ید یهیمالسا

  هدننامز كرلن و هدیسشلکرت هلناکسا هللا یلاها كرت

 ۱۳۵ عورد 0 راوعفم ۰ ردشمالخاب هفلوا لصاح

  هدنشهاس كجا تمواس طم هرلن و مور نایقویلس

 . .یرلیجشر نوا هدهسرلشد هدا هظفاحم ین رلءقوم

 2 ا البا دل ولم رلناک هرکص ندو رصک ندلا تایغ نالوا
 نو نوا تان .یدرروناوا بصنو لزعهلسامرف كنان

 هک كناخ نازاغ ( داقکندلا ءالع ) نالوا یرلیعشب

  لیردنوک ندناخ نازاغ تنا «هلغمةيچ ندنتم اطا

 ۰ تلود «بولوا سوح و «بولغم ندنفرط رکسع
 ۵ هاربدوخ هرادا هدفرطر یر ره كنسا صا هبق ولس

  هنسهلج یزاف ناخ نامع ناطلس « هدهسیا شعثقلاق

 ف ۶ :ودشلوا قفومهنسسات ثنهناقع تلو د «بولاح هبلغ

 ا هل.سدم اسا کات .رارادمکح مور ناقوس

 : ردربز هحورب یرلسولج



 س ل س 4۹۹ چ ل س

 ند هک قوگ هدهسیا شا ررقت هلدادما كفارع «۷۷ قرچلس نب لیئارسا نب شلطق نب نایلس
 و 3 NS ۷4 نایلس ن د اد #

 | ا 2 ۱۰

 «كرەدب طبض ینامرڪ رانید كلم ندنموق نازع 9.۰. نایلس نب نالسرآ جاق ۳
 هردشم ر "و ماتخ هنتلود نامرک نابق ولس ۰۳۹ نالسرا جاق نب هاش دو €

 نا ا 3 هو دوعمسم نب یا نالسرآ لق نیدلا ع ۾

 لوا ن 1 ها وط نانق 1 0۷۸ نيدلا نع نب ورسضک نیداا ثايغ ٩
 1 E چوا SR °0۸4 نیدلانع نب یا نايلس نیدلا نکر ۷

 - رف نارا هقحالس ندنسهلالس قوولس هقشد لند هق ۳ ات و ی تار
 2 2 ۳ ۰۳ ثلاث نالسرآ جاق نیدلا نع ۸

 هلنامز روع قرهنلوا نییعت ءرلتلایا ضمب هلینام 1۹ ورسضک نب سراکیک ندلازع ٩
 زآ هدرار كجوڪ ضمب و شعا توق تامل ۲ و ورک نب دابقیک نيدلا ءالع ۰
 ٩۳۲  دابقیک نب یتا ورسخک نیدلا ثایغ ۱
 ٤٤ ینا ورسضک نب ثا نایلس نیدلا نكر ۶

 :٩4 ثلاث ناهلس نب ثلاث ورسعکن دلا تايغ ۳

 نب نراکیک نب یناث دوعسم نیدلا ثایغ ٤
 ۸۳ رک ا

 ای ولس تموکح
 1 و ۱ ار

 كب یرفج نب درواق) یردار كنالسرآ بلا نال

 «بونلوا سیسأت ندنفرط ( قوعلس نب لیئاکیم نی
 ندنفرط كي لرفط یمع هدنخ رات ٤٤١ «ملایوم

 بلآ یرداربو ؛شمل رو هناکلام قمج نامرکو سبط
 لهاشكالم بودیا تئارو یاهدا هدننافو كنالسرآ

 ناطلس یلفوا < هلک ما تافو اب ولحم هدکدتا ه را

 و ؛ردشلوا نامرک رک اح هلهاشک 1۰ نامرف ماش
 بولوا رادمکح ۱۱ رز هجور نامرک نایقوحس

 : ردراشمروس مکح هنس ۱۵۰ كد هنخش را ۳
 ۳۳ قوچلس س لی اکیم 2 یرفچ نب در واق

 10 درواق نب هاشناطلس "

 2۷٦ دروا نب هاشناروت

 ۸۹ هاشناروت نب هاشناریا
 ٤ درراق نب هاشنامرک نب هاش تال ۲
 ۳۹ هاشنال-را _نب هاش دم

 o0٠ هاش دیک ن :هاشت ره

 فول هاشلرغط نب هاشمارهد

 o۲ هاشلرغط ن یناث هاشنالحرآ
 o۲ هاشلرغط ن یا هاشنارو ۱

 9۷. هاشمارهب ني یا هاش دم

 نالسرا و هاشمارہ یرالغوا هاش لرفط ندرلنو

 كنبرارد ینا هاشناروتو ینا هاش نالسرا و ۵
 زکس هعزانم و «هلغمالشاب هعزانم هدنرلنی یدشناف

 ندنامزانم و نامرک كلم 1 كرەدىا ماود

 . وا فلت هدیجوا رر ررب «هرکص ندقدلوا باوخ

 یخدینا هاش دم یلغوا كهاشمارہ ندرلنو «بر

 نایقوعلس تبامن ,قرهنلو هدناهزانم هلیسابرقا ض

 یس هبیطس هخ ام كزغاڪس

 «ردراو یخد را همعش ضءب شمهروس توو قوح

 0۱۱ ندنخرا :۷۱ یرلفورعم كا كرلن و هک

 یطصم 6 اب دم شاپ هزه 7

 هنر هدام € اشاب نکند واو [شاب رادحلس

 | ۰ هلیرو تمجایم

 «بولوا هعلق ر نم و 5 هدنگ

 ییعیدلوا هاو ندنامز ا دارم نيحلس

 . رودیا ناس یو توقاب

 1 زودلس

 راما ناتسراذا 6 1

 م ا و ۳ ۱ هرتسلس
 هرتمولنک» ۰ ۱ كش رکب وهدنسیا اعش قرش هرتم واک ۳ ٩

 قصن «بولوا هبصقرب یزکصقاعسهدنسی ونج قرش
 ۱۰ 1۵0 هرزوا قلوا

 قایشو ابع «یتراجم ثالشیا یلیخ « یسهلق تعاس رب

 -امدیص هدهنوط «یر هناخابد ,یرلهاکتسد هراسو

 ه رد راو یسهرفس راعتا هلن رلغاب هدنفارطا و یسه

 یرکسص ینافع بولوا روهشم هل تاماکعسا هلبتفو

 تن اتم ر هدتمواقم یثراق هراسور هدارو هللاءفد

DPتعحاص هدام « ناب وح  

 0 هلروس

 « ییماح ۹ .یسل اها

 مده یناماکعسا 3 .ندزلتشنمزتسوک هداهلاقوف

 یبمها :هلکعا ترم یسهلسم ءلاها رثکاو .شغلوا |
 هدننامزرللامور بولوا هبضقر کسا كب .ردشمالاق

 هدننامزرلنتازب .یدیا فورعم هلیعما (مورتسورود)

 یعسو نورق « بوتلوا همتا ( سولوتسور ود )

 ه ( رتسرد ) دوخاپ ( ایرتسیرد ) یمسا و یراراتغاپ
 E لیوحم هن (هرتساس) راناناڅعو

 هرتمولیک عب ۰

 ۰ و 1۳۷ یسیلاهاو



 ط ل س

 :ردشلک اباب شب هلمسا وب ((0165۱10) |. ۱

 .هنخ رات ۳۲ ند ۲۲ یسجمرب نسب

 نوا در یقبهذم یروطسن « بودا قاایاپ كد
 دوادریماو ؛شعا دقع یناحور سلجم رب هدغولتایا

 . یدبا شلنا ذاخنا لوصا ینعرت هداسیلک ك ( مع )
 كناسی « بولوا دودعم ندهنعا هدندنع رلکیلوتق

 یسیعدیا - . روللوا ارجا یسطرو هدنس ٩

 ندنفرطدونرآ یهشر هدامور «بولوا اباب هد ۳

 2 هنسرو «هداعا یشیاسا نالوا شاد لالخا

 هدنشاب۸ ۵ «هد۱۱۹۱ یسیعچ ءا س .ردشع |تافو

 ۱ قلایاب 42 مس ید « بوئلوا بانا 2 یغنیدلوا

 قیوشت هتنابراح باص لها یرلن ایتسرخو ؛ شکا

 ین هیلحس هلمط رش كم رو کرو هك ررر كلا

 یروطاربعا انالآ و ؛شمرو «ق ردرفیلغوا كنیرنه
 سادق ی هسااتسن وق هګروطاربعا هلا یرنه یجګ درد

 هدنندوع ندنس هرا تیلص لها س ندکدتا

 شلیا درط-نداسولک ء نوه دنوط سو یراشیر

 زک اب .بونلواب اطنا هد١ ۲۶۱ یسک درد س. یدیا

 4 ردشعا تافو و ندکدتا قااباب نوک ۸

 هدلاح ینیدلوا هدنشاب ۷٩ هد ٤ یسیعشب

 اند كرات راشاب هلتضایر ییدنک « بونلوا باخنا

 ینکج هيم ها هرادا یتروما قلابیاب «هلغلوا تهار و

 یاو ؛ شعا LEE ا 29 « قرهالک |

 وا دع ندهنعا ید و .ردشعا تافو ۳ هر

 سس .روالوا ارحا یسطرو هدن ۱۹ كسام «قر هلل

NINEندنف رط نفلاخم هورک هدا دالبم جرات  

 قلاباپ تماس ۲٤ زکلاب «بونلوا باختا یرب هلمسا و

E 

 وقتا

 ۱ ه د_زغاعس ناروح كنت الو هر وس ۱ ۱
 ۱ و 5 صد)بس

 هدشونح هرتمولک ۱۷ ۵ كتشمد

 قرهلوا هدن سړ ونج قرش هرتمولیک ٥۰ كلبا و

 ود هرې وو هدنتهج قرش كن رېن ندرا ین ا هعل رش

 هبصقر یز کک ااو هدنلخاد ینسیداو تكباحر ۳۹

 ملسم یروصق و نایت سرخ ی ۰ . زکلاب «بولوا
 ذاخنا هلشبق مویلا « یسیلاها ۰۰۰۰ .هرزوا قلوا
 یواحیرللکیه ضعب هدننرق «یسهعلق رب مدق نانلوا

 هفارطاو یعافترا هرتم ۱۰ ۵۵ هدنتسوا «ی.هرافمر

 یعاط رب هلیمسا ( مشو لبح ) نالوا یسهلماک تراظن

 لزوکیواح ینرلحاغآ ریجیاو نوتزو ران هدنفارطاو

ey 

۳۹.۰ 

 مقر كام ركه دنسب :بوقح ندنتعاطا هلن اءف د

 i دادغب هدنسیه کب او .قلوا كنسيدنک

 9 ۱ و «بودیا تافو |

ERS | 

 ط ل س

 گنبنهطخ اقلب یناضق طاس - ۰ رد راو یرلهاب
 وتو تنم هلت اق «بولوا ترابع ندنسل رم مق

 هرق ۲۰۰ هلتقو ,هلتتسانم قلوا یبضارا رادا

Ts3 كرا هبصق و . یدیا یواح ین هبصق  

 . ریامورو لسارسا ین « بولوا دوحوم موبلا یراه
 ۳# هقیتع راثآ قوح ر هلاق ندنرلنامز

 ۱٩ زکلاب ریارب هلیسهیحان هزیج هسیا هدلاح یی دمت
  لدنرتاشعنابیع یسیلاها رثکا .بولوا یواح یی برق

 الوا لصاح هن « هدلاح ینیدلوا رلمدآ نیشن هیځ

 ژدکد س اهرادا کلم یتالوص# راسو هرآ و یادغب

 دقم . رونلوا جارخا هدیرادقم یلبخ ف

 «نکیآ عبات هنغاعس اب نالوا یسهبصق سلب ان یزکے م

 8 روس «قرفتلاب ندنتالو توربو ند ابان ۳

 13 . ردنعملوا قالا هنغاڪس ناروح میان هنتي الو

 مرز | لود نفس
 .ردیلغوا كن هلو دلا دضع ی هلو دلا ءا ست

 هدنش ۱۰۰ هدنتافو كل ی ردن عقاو هدنخشرات ٤

 «بودباسولج ا تحخ هدزاربش .هدااح ی

 ۱هلودلا لالح و نامرک ی هلودلا فرش یردارپ

 لو دلا فرش .یدشع | بصن هنکلاک اح برع قاع

E 

 تاہم .یدرلذع | هلاصم هرزوا قفل وا بصل

 ۳ کند « بودا تافو هلودلا فرش هم دنخ رات

 ۳ سس ریما هددادفب هلودلا 2

 1 و رتتیکسا 1
 : TN وا ناطلس

 کن تب هرن امع هلع تلود . ر

 ) ندتفرط یقوعس ندلا ءالع رب و نالوا

 دا «قرهنلوا غارفا هننروص قا“ هلیمان (یکوا
 تقو یخ  ید.شلر و هناکلام هن رلت رضح یزاف

 ا . ردشعا هظفاع ینا و

 8 ام زر ] یداصح ناطلس كن اس و تالو نیدیآ 3
 «بولوا هبرق ر یز کس هبحأت ه دته>ح رع لاش

 ۱۳ یسهبحان راصحناطلس --.ردراو یسلاها ۰ ۰



 با
 ط لری و

 ه ردرادل وصحمو تنم ییضارا

 ااا دم »] (اشاب دم )۱ + 3
 EE ات 7 هداز ناطاس ۹

 وا ی
 یسّوم تنهروک ذم

 لاحرا یردب .هدنخ ات 1 .ردیناخو ىلغوأ ك

 بحاص نامرک كالم هلسنام رف كماتکلم < هدکد یا

 شکم یارحا هنس ۱۲ «قرهنلوا هبحوت ه هجرت

 ۔ارب «هلک خا تافو هدنخراا ٩ ا ندکدتا

 ..ردشلوا ىلج ىا یرد

 نروس ثموکح هدبلح و م ۱ *ااطار 4
 یګ درد كلن هیقوملس كولم 2

 . رد یلغوا كناوضر « بولوا یرادمکح كوص و
 مداخ واوا هدنافو كن رد عقاو هد نخ رات 9۰۷

 | یروما هرادا هلساونع كاك 3 كرهدیا دامقا نسی

 ؛ شلا هنيلا
 .یدرلش ابج قنرا نر زایی ها9
 مکح تدم زا رب هلیتناص و كمداخ و وا ءاشناطلس

 درب یهاوکحت ه دنخ رات A نایک

 . ردشلو

 |هاثناطاس "
1 

 .رد كنسهلالس ناهاشمزراوخ
 ليا « بولوا ئږادمکج یجد

 جعل هدننافو نبرد . ردیلغوا ی ےک تاالسرآ

 یفیدلوا ن rt «هدنخ رات ۸ ٩

 ی

 یبهدلاو دا

 |[ هد ۸ ؛شعاسولح هم هاش اصو كن وتاخ ناکرت

 هدرلل ضب هنس ۲۰ ؛بودنک اسا ماین او

 .ردشع | تافو هد ۸۹° درک نکی ززوس م

Eهک «ردغاط رب ۳ اط  

 هرق هدنت الو راکدنوادخ

 | ییغوط ه قرش بونح « قرهالشاب ندسرق راصح

 یرهش هنوق بولوا لخاد هنتالو هنوق ,هلدادتما

 .رولوا لصاو ردق هيرا

E:ات الوم ( ندلا ءا دڃا) ۱ ل  

i e 

 | یرغج نب درواق نالوا

 ۱ یا شف ا تلص لها هد رد واو

۳۰۱ 

 هد ذرات ۷۱۲و ؛شلوا فلخ هشرلترضح ندلا | ۰ ردراو ییلاها ٩۰۸ «بولوا کم نو

 غ ال س

 .اوکرزب ردب هدهبنوق .ردشعا لاحرا هدنشاب ٩

 «بولوا لدنوف وص راک . ردن وفدم هدنناب كنر

 E هدنزرط یس « یونثم» كن رلیلاع رد

 یلاوحا كنيردب كويو ردو یناود بنص

 ا .ردراو لا ر هلنناونع « هماندلو»

 « بولب ردنوڪ هکمریتک یبیزبربت سعت ندنبناج
 .یدشمالربآ ندناکر كربلا راشم ردق ه هنوق ندماش

NEیونج قرش تاک رذآ هدناربا  
  هرتمولنک ۱۰ ۵ كنوزقو هدنتهح 0

 هدنخرات ۰۷ بولوا رهشر سا هدنسیلاعش برغ
 ناتلوا همش هدنادخ ادتهالا دعب ندهننافیا كولم
 ذاخا تخایو نم زو ساتن ندنفرط ناخ والا

 ناطلس ىلغوا هليا هيلا راه را دک ادعوا

 و لمکم «بولوا نوفدم هدرهش ول دعس وا ۱

 ۔ هلو اش تقو قوح رهش و . یدنا راو یرلهرت

 رو ردعفل وا ا ندنف رط كنلر وع «بوبه

 . ردنقاب یر هن

POE (A2 و هس اطلس هعاق 21 ۱  

 | .هلروس تمجام ) *
 6 تولوا هبصق 3 کسا هد ر٥2

 هب ردنکسا و رصعم یسل اها تار و الت

 یرلق دل وا شعا تن واعم هصالا ی ورم ه دنوق

 هدهسیا شمل ردن وکه هندمارسالانب یرلبدنک. هدلاح |
 هنرلتک عاززعم ندنبناج (هضر) قوراف رگ ترضح

 هد هب رمد تا سام هلمارک 0 |ےص «قرهلروس هداما

 3 2 ضعي ندنرلب ۳ ؛رلشفل و

 ِت
 ر هلعسا و ید هد ( ینو هدن رق سدق

۳ 

 یار او همهم شم وا یر چ كرلن و

 دود وم نم یعتس.نالوا شو اان یک نم تنم ایک

 تلود هلدسن هنعسا تكو «بولوا یدح كرغلس ن

 ځد ( نایرغلس ) و ( هرغلاس تاود ) ههروکذ م
 نالوا ییعغشب كسراف ناکباتا ییعکیا س ,رارد
 «بولوا یردارب درک, واو ییغوا كنکنز نب دعس

 ۰ 2 رے مسلم

 «بولوا

 KZ E را ا ار ع

 غاط 24 هدنسرق هر وئنم هنیدم

 ا ناک انا روس نم وصح وکح :هدسژراف |

 « بولوا ی مس یاد جوا قدها ]



 ف ل س

 دمځ) یلغوا .هدهسیا شمالوا لئان هتنطلس ییدنک

 دم ,بولوا ییجنزوقط كنهروکذ م كولم ( هاش
 ی ۸ هدنخرات 17۱ هرکص لدرکب یا ی مس

 ییدتیا هلنوناخ ناکرت هرومشمو .شمروس تموکح
 ۔ ذم كولم یسعچ وا س .ردشملا تابح كرت هدهراحم

 یلغوا كدعس نب رکب وا نالوا ییجتلآ تنهروک
 لغوا و ؛ شمهمروس اوك یسیدنک « بولوا

 «بولوا ییعنوا فن هروکد م كولم هاشقوعلس

 هد ۱ EE ندرفلس ن هاش .دج رک لا فلآ

 لت ینوناخ ناکرت و ؛ شمروس یآ شب

 هنورزاک « بولوا بولغم هرالوغم « هرکص ندکدتا
 ۰ ردشع | لاح را هدارواو «شهق

 «بولوا هبصقرپ ( هدنسیرب یب )| توفلس
 توقاب ینةيدلوا شلدا 2 ندنفرط هفیلخ نومآم

 .ردکرک هسلوا هکناس زودنا نا یوج
 ( 52126, 56162 ) هغالاس دوخا زا

 هد کاک هک كتر یاس ها ٩

 رب هاکتراج هدنرانکلوص كنرپ ( هتلوو) و
 یرازاب كوو یسااھا ۳ a « بولوا هبصق

 . ردراو

 كردنکاسا كوس ( 6ا5 ) ۱ 1

 لرکناهج و « هرکص ندننافو سوم
 E فاوطنالوا ثراو هنسهعساو كلام

 : ردشلکر ادمکح ٦ هلمسا وب هدنسهلالس

 نددالم .یسیاب كنەروڪذم تلود یسیجر

 هدننانخ رکن اهج و . یدتشمنوط لوا هنس ۵ ء
 یسلاو كن رلتهج قارعوناعبرذ | یني هنولبابو هدم
 کا بولوا یادیاموف كنب یراوسق
 هللا نوغیت آ یثراق ۰( ساشدر ) 1 کم ندناوو

 نمی (هینولباب) هرکص ندنیبلافو ؛ شعشلر
 قوس راندا ی .یدیعمارف یس طخ یار
 نانلوب تخم و ولو كعا طبص ییدنڪ ىنكلام

 هدنخ رات ۳۱ « دالبلالبق ندنفرط نوفیتنآ روک ذم

 نروس تموکح هدرصم « قرهنلوا بقعتو درط
 رب یثراق «"وفتا هلکن و و ؛ شا اغلا هس وىلطاب

 هنا رذظم ؛هرکصندنتببلا ( نع) عق ةاوهد۳۱ ۲ كر هلک

 شم که
 یاسا نالوا ردق هنرهن دنسو ناسا سرا

aهلا ناب رذ آو هبدمو روت |  

 ۱ ف ل س ضد
 رایج رد 2 «هرزحو « طبص ین رلفرط یلعسو

 ؛ شعب لب تلود رب كوس هل مف هندلاع 3 غ 2 | کلا

 ا ا (تیکر ویل وب سوبرتمد) یلغوا كنوغيتن آو

 یرلقفتم کیسا « كرەدىا جوزت ینزيق كنو و

 ملا برح لالما هوایسیل و سو لطب نالوا

 كنكلاام سو رتم د هبلا یوم یردب اق 6 هدهسا

 1 «بودیاه رام هلکز و ادتبا ةى شا ام دا ا

 هکارتو هنودک ام هرکص ندکد سا بولغم و

  دالبلالق ا هب رام هل اسيل موق یرا

1 
 ا و ؛ شعا بولغم یخد یتو هد ۲

 ۱ 2 یآ یدب + یدیشعا نالعا ین
 , را

e 

 ا بقلم هلیبقل « مرردلب » ینمب ( سونوارک)
 . ردشلدبا انفا هد ۲۸۱ ندنف رط

 هلیقل « رفظم » ىمي (سوتینیلاق) یسبنکیا س
 ی ۲۶۷ ند ۲۲ ه دالبلالبق «بولوا ب

 ۱۳۶ كنکلاغ هدننامزو ؛شمروس زا ۳۷

 1« یکی ی دنلوا طض ندنفرط سوبلطب یجچ وا یک

  یخد قلود نابتاکش ندا روهظ هدنتهح ناسارخ
 . سخوطنآو یدک كلام عیسوت هن وک دن لب زا

  یخد سودو Py نموا .هدبلوطات | سقاربه

 E ۸ ءوکح نالما نخب

  هدهراحم کیدا هلناناکشا تامنو « بولغم بح اص

 8 اردنا تاو ‹«كرهشود ريسا

 .وارک) « بولوا یلغوا كنرنکیا ییعچوا سس
 . ند۲ ۲۰ ۰ یدبا بقلم هلیبقل « مر دل » ینمی ( سون

 Zz چو ؛ شمروس تم

 . هرلیصاع شعب هدیلوطانآ « بونمهلوا تب

 ۳ . ردشغا تافو « نکیا هدکقمک یش

 ۳ دهب بحم» ینعی (روتایولیف ) ینیج درد س

 ۰ ردیلفوا تا سخوطنآ كوس « بولوا بقلم هل بقل

 ۲ هتس ۱۲ ردق هنسهنس ۱۷ ند ۱۸۰ دالملالبق

 یراق ۰ (نهوا) یرادمکح همنرب ,بوروس تموکح
 ی (سانراف) یرادمکح یتهج نوزبرط ینب ( تو )
 ا اوا ردتقم هد هبا شقسیا كا هفادم

 یتنواعم هرزوا كا سست د دعا

 هنس چوا رد هه ۲

 . ردشعا اداو روح هرل دوو

 1 -ولفو كروتاق سو رتمد یعنکیا ییعتشب
 هدنخحرات NIE دال بلا لبق «بولوا ییغوا كاهرتاپ

 دحل وا فلخ هن ردي



 ف ل س ۳-۳

 ۹۰ ۰ ۳ سوکت سخویطنآ یل آ بقلم هلیبقل «قالراپ» ینمب

 ۱۳۳ ۱ CE (تودوید دوخای) نوي ۰
 ۱۳۰. . ۹ سیدی سخویطنآ یعندب .رادیلغوا كسوی رغ توا
 1 ۶۰ انییز ردناسکل ۲ یعنکیا - اطنآ زکلا هدنګ رات ٩۷ داللالق هدننافو كتبو

 IEE سوقفلس یعنشب هدقشهد بو الشاب هکمروس تموکح هدنراوحو هک

 ( یرود )ای «هدلاح یغیدلوا امرف م 2 قیزک سخویطنا یس هغ

 ( همش یجنرب ) ها لی ینساکلا كوب اقاتم

 ٩۷ لا ۳ سوپر ب ( 5۵16001065 ) ناکا دوخاب ۳
 ا ۱ هما

 EEE A هرکس قداور كو
 ۵ ( یردارب چواو ) بياف

 q۰ » ۳ سخ ویطن آ یعنر نوا هلالس رب لند وام فلاوط نالوا ثراو یکلام

 Ae «< AV سوی رت هد یجنچ وا ندیرارادرس زدنکسا نالو ىسسؤم (تولوا

nسوذقاب سخويطنآ ینا نوا 2  Ar 
 2 هلال و .رونلوا داب هلتم سن هنمسا كتسوقفلس

a ۶ 2 

 ( هبعش یعکیا) E « بودیا سما هدد رات ۱ داليا |

 18 سوی ریک یي و یجب زوقط رو هدنرلتهح هروسو نارا هنس ۷ دا د هنخ رات
 q٤ سخویطن | « دهاز » یعتن وا

 داند اورا تو ۱۶ را مکح ید هدهکارت و هنودک ام و لوطا قلءرآ

 د E روتس ٩۵ لا ۳ نارغس زدی هن رزوآ ودا كلم < كرەر
 IS ۰13۹ سخ ویطن ایچ وا نوا لب وا كسخ وین آى وا هدنرانب یرلن مو ON E .یدنا قوت دا كلود

 .ردشمک هلکاهراعمو عازن هللا كولم فتا و ط او

 كرل یلامور و یا توق بسك كایناکتا تبا
 رار هلا لود راس یرللنا تاحوتف عیسوت ه بروس

 یزکم . ردشلوا بجوم ینساردنا یخد كرلىقفلس

 یرلتموکح نامز كرلیقفلس .یدیارا وبه هلا هک اطا
 ندنلسن كسوقفلس درک .بولوا مقنم هرود چوا

 ۳ کک رادمکح ۱٩ رز هحور ندحراخ كرڪ و

 ٠ ردشهر وس

 ( یرود هریظتنم تارو 5۹ (

 داليلا لبق

 ۳۹ روتاقت سوقفلس یو

 ۷۹ ریت وس سخ وبطنآ یجنرپ
 ° سوت سخ ویطنآ یعنکیا ح

 ۲: سوقینیلاق سرةفاس یعنکیا
 TT سو وارک سوقفلس یعنچ وا
 ۱۸۹ رواپولیف سوقفلس یجندرد
 ۱۷۶ ( روز ) رودویله

 ۱۷: ناقییا نسخ وتطل ےک
 ٩۱5۸۲ لا ۶ روتاپیوا سخویطنا وا

 (یرود یم ۲)

 ۱:٩ ىلا ۲ ریتوس سویرتمد یجنرب
 ۱: € ۰ الاب رداسکلا یر

 ۱:۳ ۹ روتاقی سویرتءهد یجنکیا
 ۱۳۹ ۰ ۰ و

 ۹/۲۵ 26 ۶ و

 (606106]56 ) هدنکفلس دوخاب ا

 كنحاوسهروس هدننامز نابقفاس 3

 قل هطروع لندننصنم یرپ یعاع یە هنسل امس مق

 ردا نرو هب هطخ نالوا ردق هننامل

 4-ق واس ا ۱ ا

 بوسنم هن اقفل س هلعما و هد هع دق

 هنمزا (8۵160016) 4

 هدقاع ناو كاو یک ۶ : یدا راو رهش ترد

 ناقفل س e او هدنسډ رع لحاس كن هلح دو

 ندنفرط روتاقس E وا ىس وم كلود

 شفلوآ ذاخحما تخایو ات لوا هنس ۳۰۷ نددالمم

 هنیلا تان اناکشا هدرا ۱:۰ داليا لبق . یدبا

E 
 هنارخ هشفلس < هلکع ا E ین ر هش ام یل

 موملاكنت ادم ك رکو كبو E یدا شع وط زو

 هرکص ندنخرا ۱ ء رانقفاس « رددوپشم یر هارخ

 یدل ذاا تاب ی هک اطنا

 وا فو سایه کیا ۳۷
 یع هدند صنم كتر یداعو هد رق هیکاطنآ «بول

 . یدنآ هدر یفیدنآ و كس هبصق (هبدن وس) موللا ۱

 فوس » هدهرص دنا تح ندیو یوه توقا

 ف نالوا رومشم هبد « هقولس بالک» و « هقولس

 نایمرد یلاقحا یسلوا بوسنم هرهش و كراکپ وکو
 ۰ رودنا



 ف ل س

 هدنس هطخ لبا جا یتمی انکیلیک ییعچوا س

 ليما (ایخارت هیقفلس) اب و (هیکیلبک هیقفلس) هلسغملوب
 . ردهیصق نانید (هکفلس) مولا . یدیا فورعم

 (راغلب یطاغو اغوب ینعمب) سوروات یسک درد س

 .دآ هقفلس ) هلفغلو هدنلبا نامهرقو هدنکتا یغاط

 . یدرونلوا قیرفت هلیعسا (موروات
 كرتعغاعس لا جا هدننتالو هنطآ 5

 e هبصقر یزک هکفلس
 لک و 0 و تراک غاص ك

 هرتم ول بڪ ۹۸ كسوسرط «قرهلوا و هرتم

 هزیکدوهدنکتا كغاط رب . ردعقاو هدننس رع بونح

 ییدعش « بولوا عقاو هدنرانک هووا ر دتع ردق

 كج وکو یدام یواح ییاها ۲ ۰ ۰ هو هدلاح

 سا هدنراوجو فارطا « هدلاح یفیدلوا هبصق رب

 كرن وو یر هارخ لوتعلاربم و ج كن رهش هیقفلس

 ندبعم قاط ر بارخ «رلنوتس ص ص قوحر هدنجا

 ۔ود صصص كنراکتر «رارارص ,رارفظ قاط ناورتاش

 ضیع نوشرآ ۳۰ لوم هکو یراهیش

 هلا رمد ر عنصم هدنلوط نوشرا ۱۰ و هدنقهو

 . روک یرللو وص قاط رب ردیا میسقت یلوص ندنون
 بارخ و دوس هد هر وا كن هبصق . روط

 مسج هدنرزوا كبوص داوک هدنتل | كن هیصقو هعلقر

 رگ نو بونح یسهلکسا 2 یریوکرب

 .امز رلب رع گان هبصق . رد (یجوا شاط) عقاو هدیو

 «یساسیلکن مرا رو مور رب هلی رش مماجر هلاق ند
 غاطو یلاخ رب « یسیادشا بت او Me کت ۷

 ندشاط هم

 یا ك نيشیف یساوه . رد راو یسهلشیق ر تکا

 ند رلةاق اطر یمدوواو ر ك نزاب « هدهسلا

 ط.ص یی هک بس -هفیلخ نرم رد هغی ییالوط

 . یدیشمهمهدنا هظفام تقو قوح , هدهسیا شا

 . ردروک ذم هلیع-ا (سوفلس) هد « نادلملا محم »

 یساضق زکر كنغاجعس لیا یا یاضق هل
 اب ی ءردنراط لدنسدق رش مق كغاڪس « بولوا

 قرش .هلشالو هشوق "الات هلرلاضق طومو رانلک

 ندنتهج قرش بونج .هلیساضق نیس م ندنتهج یلامش "
 و و هدعاب ,شابا «بولوا دودحم هلزکد قآ یخد
 یواح یه رق ۳۸و هیحا ۳ هل رلعسا ییهجال

 یسلامها کا وکم هللا لاها ۲۸ ۰٠و

 هدنرالع ترا زکلاب و مسم قرەهلوا ناکرتو كرت

۳۹۰ 

 | کر نال اچ ردنکاس رامورو راینمرا ضعب
 «بولوا قاشاط و قلغاط 9 هلبا

 ۱3۳ ترش لادا مول ۵ ۰ هنب تن هکذلس «(هراذخ)
 ۱ هدهتوا اهد زارو ( هسولا ) هدننرق شابآ هدلحاسو

 وص سوهل «یرلهارخ كرل تدق رهش (هتسابس)
 مولا هدنرزوا كن هطآ رب قلاسف یهدنکوا كنبصنم

 كلوبو یسهجدق عاق (سوغروغ) نانید (یسهمق زیق)
  یعقوم یعدق رهش (سوق روق) هدلحاس هدنسدش راق

ats 2 ۱ 

 3 چ 7 یدیا ی 2 ور هداطسو
 كلاضقورلم-رو رلاکیه قوج ر شمل وا هرآاقهدنسد داو

 یرانآ هع دق بنا یکه علقو ی رپ وک« یل وب وصهدنف رط ره

 ین هملحم هملم تاحایتحا او هود هدتفلوت

 ترا جارخا هرهطا و 4 سا رەق هراس و ماس

 قاجارخا تاناوبحو موزوا وروق ,یغا «طومالب
 « بولوا قو رلنامروا هدنرغاط . ردراو یخد

 حد هتسارک ییخ هنلحاوس ههروس و هن هبردنکسا

  ابو راروپاو ضعب هدنحوا شاط .رونلوا جارخا

 قا یونس .بویارغوا یرلیک
 ت اب ندت الاخ دا قلشو رع ۰ ءو تاحارخا

 ا تالو .رونلوا ارا تراجت ر

 : . ردترابع ندنج رلیش ابق ضعب یک
 ا ن می ندلا ردص رها وا) ۱ .

 لدهصفاش ا ربهاشم ( ینامفص الا ییلس

 ا < هننادلیلا نيبرأالا »  بولوا ندنیدم و
 اعا حرشییدنکو «شمزاب باتکر راد هثیدح

 1 ۵ تداحا ذخا بودیا عاقساو ا هددادمب

 3 .هرکص نک حا رود یدالب ثکا نوجا

 هدنخرات ۰۷۰ < بولوا لوغشم هل يردن هد بر

 وا یربزو كرفاظ ندهبمطاف ءافلخ . ردشلیا تافو
 ؟تسردمرب هنمات هجرت اا رالسلا ن یلع ن لکا

 ا ضي وقت NS E «بور دتا ان

 .ردشفاوا داب هلیمسا كنيفلس تدم لوط هسردم ونو

۱ 2 
۳ 

: ۳ 



 یر ؛بولوا تاذ ک ندا 1 نایت 1

 ناکاسنانلو رضاح و لر دا رصم 8 [

 . ردهمالس ن ناکاس هلا وا ىو كا ا

 Ee برع نشي هدتناهاح نامز ۱

 نو وا ندنرءرم ل 9

 هدس بولوا ندا (رذن )| ی
 “کا ضع) ؛یدشلوا نکا اس ه ده رها 9۹ ۳ 9

 ار
 .افو نودرف «بولوا یر ندناغوا جوا ات ودب

 اف کج 4۳ لدن الغوا ىت i لواندنت

 جرات نالوا جوزع هلرطاسا دراتازا
 روېشم ندنایداد شیب « هرو هذ دو

 اس ما هلهحوو .یدیشمرو قارا یخدهجریاو
 دف برا ما یخدجریا « كن هناروت ا روت كنه

 ترضح ییایسق وو كتاور و .ردشلوا یسالفا
 رس قح . ردنابص یماشم هنس هاکح یدالوا هلا جون

 تر NERE اس هلا

 بیس ( نودرت ) هدنریطاسا یراینمهرب دنه دات
 ر هدنعسا (یزات كلاعف) ىنعي ( هقااعخ یزآ) و نانلوا
 ۔ریاہق اب هنو رات را ر ندا فالاو اهردژآ

 -ارطایطسو یاسا اضحمیخدكحراو روتو ملس هسا
 نالوا عماج عا لتیم*ا كا كناندو نانلو هدف
 ST هب هنایرآ و هبناروتو هیماس ما
 رابتشدرز لصام او «یب ذج هلوارلتسا شفلوا داحما نوجما
 و وناشال ۲ یفیدل وا ترابع ندنرطاسا

 فورعم هلک د )كلا بحا- ص ) | ب
 ءامکح .ندنف رط هقبلخ اک 1 اب
 E ین راباتک نونف راسو بط و رخ كانو

 ناو رطمن جا «هرزوا 4۶۱ لق بول | .هجرتلا
 5 یدشاردنوک همور تاج رار هلا قبر

 ا ز رب هلا هہمراآ هدناحب رذآ

 لدز رت 6 ىکا ندهممرا و هدنس

 "ننیدلوا شلوا بارخ نکیآ رک
 . رودبا ناس

16 

 | ینرلفرطناتسراتاتو ناروت هروت ی

 م ل س
 .رافنالس) د هوا ناسا ه دنل ۶

 9 ۷ نواب هقشب ند ۱ نامس
 تم هک (ینعما ةمامت نب نالس) : ردیعا كتاذ
 نکاس هدهتر هدعب « بونلو هدیوضتم ترضح
 س . ىدا شعا ان دجسم ر هدارواو < شمل وا
 كغ رش ادت ی هک ( یعارجلا دلاخ نی یاس

 هک (یلعایلا ةر ن ۹

 د-ء 02 .شفل وا نکرد هدن داد هب اه

 رد.سی وار

 هت تور « هدهب شا مس هل یون ترضح

 . ردنشعا ت اوز ندمارک هبا بومهلوا لئات

 « بول و هدنتسم لهابلا ةءاما وبا هدماتعلا حوتف

 ادم و هفوک ندسقوراف ترضح تاج هدم)

 هلرل راو س هدداهح دف وا ما بتا هدنفلضاق

 فو رم هک( الا را ۷ نوعکیدتک
 ( رهلب ) یهدنتهح وزع و لارا مدل و ناعنردآ
 ات ۲۸ هدازغ یعتیا وب .بونلو رضاح دوف
 ( یضلا مام ن نالس ) دعخ ا دیهش هدنشر

 هردشع اتاف و هداروا .بولوان نکات هد رص) هدعب هک"

 ءا رعش یر نرو یح وا

 : ردیصلخم كزيشک چوا لدن ناملس

 هنسردكب هداز اشاب لاک بولوا لا ی

 . یدبا شا كولس هاضق قیرطو «شلوا مزالم
 :ردکن وا تب وش .ردشعا تافو نکا یضاق هدنکر

 یناناب. غاد مهسرتوک ییک ناج هدمهنیس هلون
 ییایلس رهه

 ا
5 

 وج رب

 را ره یزرسا ثمر وک

 كلام هطخ نسح «بولوا یلهسورب یسیعکیا سج

 هلبا كاع جوک < هدلاح یفیدل وا 1-۳ هم ول لیخو

 هداروا کم ندقف دل وا لئات هب آضق 7 هدنابا مور

 ۰ ردشعا تافو 9

 وب « بولوا ندنسهصکب رادراو یسیخچوا تک

 كالوس اریعم و مدانکا نفو انا هم ولع تک ید

 ۰ یدا رهام هدنص وصح ڭغا لحو

 ۔ وا ندنسارعش نارا ( س ازریم ) "
 یراصتا راح و ین |_يفصأ «بول ناملس

 یاسا همولء صضعب ۰ ر دد وسم N یرلت رضح

 ناطلس . یدما راو قبح هلا ینامز ءابداو ارمشو "

 « بولوا لئان هترازو ةر هدننامز یوفص دوم
 .ردشغم وا لو ندنف رط یساصا شابازق ه دعا



 م ل س
  Eلاج هجاوخ ) ۱ ا الدین 
 ندلا ءالع هحاوخ ن (

 دیاصق و تایلزغ « بولوا ندنارا یار مظاما

 فیطل و سیل هلیسهدایز یراعشا راس هلسایوتثمو

 . ردل,اق ربغ یرادسلق و

 9 كزتلود ناناکشا هبحانلاب هدقدراو هدادغب

 . ىدا یدیرف كتنامز

 رعسش "ةهادب هدنروضح كکرز نسح میش ریما

 زالم هتهاکرد ی دن فک هلا راشم زما هک و

 ضيوف و كسیوا یلغوا « بودا
 كنادناخ وب ین رم ةَ نا او یدشعا

 ناطلس هدمپ هلملاراشم ريما « بوریک هدنتمدخ
 حدم ینوناخ داشلد هرومشم یسهدلاو و یسیوا

 هدنفلرابتخا تان .ردشلیوس رامشا قوجر هدنلو

 افمتسا ندتمزالم « هلئللوا یراط فعض هن رصب

 ندننادراو یرلت الو هواتتف عر هنس دنک «هدکدتسا

 ؛ شمکچ هاوزنا هه وک «قرهناوا صصخ شامعم

 . ردشعا تافو هد ۹ ۰ نکیا لوفشم هلتدابعو

 تابلک . ردلوقنم یخد یرلهفطالمو رداون قوح ر

 دوو دج .ردل وبقمكب و لوادتم یراعشا

 .ردراو هدیسهموظنم هلن رلناونع « همانقارف » و

 ین دل وض د دیا نات کلا نادناخا تی ی زا وه
 :ردندنس هل رامشا

 نیا لابقا نع زا نم

 نابز غیتب ارناسهج منفرک
 نادناخ

 رتسخای ردات نارواخ زا نم

 ر روهشم زورعا مدیشروخز

 نو لا لصا رم | یسداف ناملس « بولوا ندا رابخا
 هند سو ه ی هدنس رق ناهفصا

 نکر چ ندنناپ تناسیلکرب نوکرب «هدلاح ینیدلوا میت
 میجرت هکلتسر شنا قینارصن « بوریک یرچا
 روح رسوم و لوبق ید و ,ندنکیدتا

 هنيرلفرط مورو ماش « نوجا قائروق ندنساذاو

 ندران ویو ؛شفلو هدنتمدخ كرلبهار شعب «بوچاق

 هدزابح ندنفرط (ارم) روهعم هدناور ر د یرب
 ریش هللروهظ كني رب كجهدبا ابحا یههارا نيد
 «قرهلناص هلا ندلاو ؛شلناق E «قرهنلوا

 ینیدنک < بولک هیون ترضح دز هرکص ندنرچه
 نامهو ؛ شمردناص هزمدنفا ( ماص ) تانکر غف

 ات

۳۹۰۹ 

 ٠ یخد هب هسابسو هیکلم روما یهجرت بحاص هیلاراشم ۱

 ترام کءدضارصا"یوادنو سضش كہولس |

 ۲ ۰ ۰ ل س
 واک كتقو وا OO دازآ بولک همالسا

  ترضح بناج هلیبسح یصلاخم قدصو یفوقو هنمولع

 شاور رو «لاخدا هندادع بادا صاوخ نديون

 ارو لوبتهنتیمرع "زاد یوبن تیب لما
 ا نالس و رساب ن رام و _ىضترملا ىلع ترضح
 تاذ چوا یبدلکب هلقاتشا لاک كتنج ك( مهضر )

 دنقح .ردراو ج فد رش ثدح راد هنىرلقدلوا

 .لوالا .ردشلوا دراو هش رش ثداحا قوح ك اھد

 رضح ین رفح قدنخ قح بونلو هدنسازع قدنخ
 | .ردناذ و ندا راطخا هزمدنفا ( ماص ) هللا لوسر

 : - وب رضاح ید هدنس هلج تك اوزعغ یهرکص ندنوا

 ي ( رجلا نالس ) ندیوس ترضح بناح . ردشفل

 و ن هبام) یعدق مع هکر . ید ون

 قورا ترضح تفالخ .یدا (ناشخذ

 | ندنفیدنازق هلینیع دک قرهلروس نیا هنکایلاو

 هبارقف نس هلضف یخ د كنغر دنا زق ن دنمعس و ,بودنا شيعت

 ar رخا ك (هضر) نامعترضح . .یدردیایسقت

O Eردشعا ام . AE 

 . «ردشلاقهدرصم یسکاو هدناهفصا یر بولوایزبق

 برا كنلغوا « بویلوا كنشيدنك كرازق وب

 . ( هضر) ناس ترضح .رد راو یخد رلن دیا و

 , رلناریدراو هبهفلابم یغرم «بولوا رمعم قوچ كب
 هلا سابع ناو هر ره وا ندهاص . ردراو یخد

 . هشرش ثتداحا تاور اه ی ناب هاڪ راک

 5 2 ردرلشعا

 ۱ كنغاصس داغزو هدنت الو هرقآ ز ۰ و

 ار عبات هنساضق رو ۱ ینامل

 . ردنکس لند هرق ۷ بولوا

 قددادفب ءابطا ریهاشم ( نان ن )

 ۴ یدیا بهذملا ینارصن « بولوا ۱ هب وماس

 « بولوا یعاخ یو ییبط كب هفملخ مصتعم

 ییدنک. یدردا هدافتسا ندنآر «قرهر دشی راق

 8 یدینتغاقرفتسم هناسحاو مامعن | ییهاربا یردارو

 " تایاکح و رداون قوج رب هدصوصخ و «بولوا
 . هدنفل هتسخ «بودنا تافو هدنحرات ۲۲ ۵ . ردیوص

 زا و «شغا راسفتسا ینرطاح هیلاراشم ةقيلخ
 7 . یدیشقربدلاق هلبا هنطنط لاک



 م ل س ۱
 هردنمساكاذجاقر رزهحور نذ ها ) 1

 ثیداحا ۹ مردالا ن لس ) [هملس 1
 | ن هلس دعس وبا ) . ردیسب وار كن هف رب

 سو هاتسارغ رب هک( یرالا والت ی
 یجن۱۶ و ؛ شفلو هد وبن ترضح تیعم هدناوزپ
 هدنشاب ۳۸ هدنسازغ دیص یا رسج هدنرڪه لام

 دوسالانهلس) تست .ردشلوا دیش «هدلاح یغی دلو

 هلمالسا فرش ,بولک ه بی وبن ترضح زن هک (یدنگ]
 شمر دتا 3 روح رب هدهفوک ه دعا و ٤سوا تفاره

 س  هلس یردب ك ( دیصا ) ند هبا س . یاب

 هدهرهش تح هک( یلسالا عوک الا نب هلس سايا وبا"

 یرغوطو شکریتو روسج « بولوا ندرلندیا تەس
 ترضح هد (درق یذ) هووزغ ,هلغلوا تاذ رب لضافر

 الاجر ريخ » هدنقح كنو ضدنفا (معلص) هللا لوسر

 ما اس هدهنندم . ید رلشمروس « عوک الا ن هلس

 هرکص ندتداهشآ 1( هضر )نافع تارض 8

 ندنتاوو 4 یدیا نشل لهأت هدارواو «لقن هب هذبر

 رو ۷ و .تدوع ههرونم هندم لوا نوک چ اقر

 . ردشعا تافو هدنشاب ۰ هدنخځ رات ٦  هدتاور

 هلا یلعی یردارب هک ( یدنکلا ةيما ن هلس )

 هو تو لرامز هوا
 دص هک ( یراصن الا هلس )س , ردشقلو هدنسازغ

 .دودعم ندهرصب لها «بولوا یدج دز ن دیتا

 ۰ ردرلشعا تاور ندنسد دنک یتوروتو یلغوا . زذ

 . دننک ها دبع یلغوا هک (یعازما لیدب نب هملس)مس
 شقون تبا 5 هملس) -- . ردشعا تاور ندنسپ

 - هداز مع كن همالسو ناکلس هک (یلپشالا یراصنالا

 دحاو < شفل و رضاح هدنسازغ رد « بولوآ یس

 هد هل وا دنهش رازب هلا ورم یردارب هدنس هعفو

 .ردیسیوار كف رش ثیدحرب هک ( هیراج نب هلس) -
 ار كنهثراح نب ءامسا هک ( هئراح ن هلس) س

 زدن هک( ىراصنالا بطاح ن هلس ) بس و رد رد

 ن هلس) س . ردنشفلوت رضاح هدنرلانغ هاو

 هنسهلیبق م رع ین ندزاجح لها هک ( ینانکلا لطخا

 كنو ,درهلک هقشمد هدننامز ه واعم «بولواب

 ناس درس كرهدیا ضارتما هر وکی فيد وق وا ,طخ

 6 در هدیا فافنعسا| یسیدنک هبواعم 6 ندنش دئاللوا

 شلنا فیلکت ینمروتوا هرکصو « شل هفازاماع

YTV م ل س 

 هزب زر كج هیقیشبا کسس كنسو مامروتوا » «هدهسا

 ه و اعم نرو ندکدز وج یس هقرآ كر هد « مراجاق

 یبا كب نس «مرلید یونع» بودیا هداما ییسیدنک

 یکیدرو مالس ,بولک هیوبل تّرضح دزن «مریناط
 لوبق 2 هبدهو در كءالسو :یکیذتا مدقت هب ده و

 ناسحاو تاغتلا كر هد « مدیشمروک یفیدلروس

 ندنسپ دنک هک (یدسالآےم“ نب هلس) --.یدشغعا

 (یژتءلادعس ن هلس) - .ردلوقنم فیرش ثتدحرب

 یک «هدکدلک هی وبن ترضح دزن ربارب هلیتی لها هک

 اباوجیرلق دلوا ندهزنع «بول روس لاوس یرلقدلوا

 یج امن » ندیهانپتلاسر ترضح بناج ,هلغفلوا ضرع
 رداص ینلرش ثتدح « نوروصنم مام یبم هری

 .ردلوقنم ندنسی دنک هلبس هطساو سبق ییغواینیدلوا

 یردار كمالس نب هللا دیع هک (مالس ن هلس)

 تا « هلوسرو هاب اونمآ نذلااپا اھ «بولوا

 یفیدلوا یرب كران الوارهظم هنزع باطخ هدنس هم رک

 فوع وا ) بس ردلوقنم ند ( اممضر) سام نا

 هک ( لالا یراصنالا شقو نب همالس ن هلس

 ترضح تسعم هدنسهلج كياوزغ راسو ردیو نیتبقع

 ندبناج ( هضر) ر ترضح هدمب «بونلو هدیوبن
 ناکلس هجرتلا قباس .یدیشلروس مادا هدهماع

 ث داحا ضەب ندنسیدنک .ردردار كن همالس ن

 یثرقلا هللادبع هملس یبا نب هلس) س .ردیوص هفت رش

 كنب رلترضح هلس ما ندهرهطم جاوزا هک ( یعوزخما
 یرللغوا وا كص دنفا ( ماص ) تاشناکر خثو لغوا

 هدنوس ترضح تنعم هل بس هدلاو و ردي « بولوا

 ندننافو كرد و ؛شعا ترجمه ههرونم هندم

 ٤ شا حاکا هنماةثلا دمس ترضح ینسهدلاو مر

 هزج هنسیدنک نمدنفا ( ملص ) هللا لوسر ترضحو

 یب ( هماما) یسهعرک ك( هضر) بلطلا دبع نب
 هتنامز كناورم نب كالادبع .یدبا راشمروس جوزت

 ندهلس ىنا ن رع یردار « بولوا تابحر ردق

 ت داحا ندتس دن و «شماقارب ترذ .یدنا كوس

 لس یا ی هلس ) س و وا تاور هض رش

 ندنسیدنکو رم لغوا هک( یدنکلا دوخای ینادم#
 نا دم تو هک ( هلس نانسوا) . ردشعا تاور

 الارخص نب هلس) .  ردشعا تیاور نانس یلغوا

 تاناور ضعل هدنةح هک (یضاببلا یجرزا یراصن ۱



 م ل س
 هک ( یلذهلا رک نب هلس نانس وا ) س . ردلوقنم

 تعم « بولوا فورعم یخد هلکخد قا ن هس

 صاقو یا نب دعسو هدنسازع نینح هدیون ترضح

 « قرهنلو رضاح هدنسهراع نادم رار الرلت رضح

 ندنسیدنک نانسلغواو شفا نکأس هد رصب هدعب

 ین هک (یضلا ةدارع ن هلس) . ردشعا تاور

 كنيهریکیا نالبقارب هدیوبن ترضح دز ندنفرط هبض
 هدهف وک هدر هک ( یمع الا سق ن هلس) هردیرپ

 تیاور فیرش ثبدح رب «بولوا نکاس
 یاو كموص هک ( رصق ن همالس دوخاب هلس) س

 ی هلس) س . ردس وار كف رش ثادح ر هدنقح

 1 هنتسیدنک دن ون ترضح تاج هک (یلسلا كالام

 ندنرلترةح رسا نب رامع یفیدلوا شلروس اطعا هناکلام

 ات دڪسم رپ هدهف وک هک (ربجما ن هلس) بس .ردنوص

 ۶ نادومسم ن هلس) — ۾ یدیشمریدتسا

 دیش هدنسهعقو هماع بولوا ندفغ ى هک (یر

 هدهکم حف هک (یننملا ءاليملا نب هلس) س . ردشلوا

 لوا « هدلاح یش دلوا هدنلیح دكدلو ن دلاخ ترضح

 ن مع ن هلس) س . ردشلوا دیهش « بورشاش

 ضمب « بولوا لزان هبهفوک هک (یمعالا دوعسم

 لیفن نب هلس ) - . رد شما تباور هفرش ثبداحا
 شعب «بولوا کدام هدصم هدع) هک ( یوگا

 ماشه ن هلس) سو ردشعا تاور هش رش ثبداحا

 یالضف یامدق هک (.یوزخلا یثرقلا ةريغملا نب

 كديلو ن دلاخو یردارب كلوحوا ,بولوا ند هباعص
 تعم هبه دم .یدشعا ترڪ هشبح .رد س هداز مع

 E N عنم ندکعا ترڪ هد ون ترضح

 - و رضاح دیس نم رد «هلفلوا شلاق هدافحو اذا

 شاد هدیا تره هرکص ندنسازغ قدنخو «شماغل
 ؛ شعا تدوع اهزهنم ندنسهعقو هنوئم . یدیا

 رک تی نالبروم 9 هماش هدنامز رک ایا ت

 £ هدیقوراف ب باذح تفالاخ لئاوا 6 بوالو هدننابه

 هدناور رو هدنسهعقو (رفصلا ج ) هدنخرات

 دنهش هدنسهعق و (ه دانحا) هری ال 4 رکیابا ترضح

 ترضح دژ هک ( نما دز ن هلت . ردشلوا

 شب و «شلوا فرشم هلمالسا فرش «بولک هیون

 هملس دز وا) س ردشعا تاور هفبرش ث داحا

 ۰ رد دودعم ندهرهب لها هک (دیزب

°۸ 

 3 وا. نده ا سه )| همل زا

 ۱ ر هلا وعم یوق

 ٤ رو و لاۋا فرشم هلمالسا فرش كر هلک

 ۳3 ۱ دم یددشعا تماما هنم وق هدلاح یمن دلوا هدنشاب

 لغ e هن . یدیشلوان اس هدهرص)

1 
 . ردشعا تب :اور ننس دخ وع

Aرام بولوا یرمخكنکو لم و  

 لوا کام هدننایح یردن . رداغوا

 یس هلادبق بلغت ی ه هجرت تحاص یدکدتبا یسقت هند

 E دن قسقلا اصا ریه یعاش .

 1 ۱ . ردو ص یییدلوا لغوا كرب تب

 یا ا یل تای اذ ۱ هجو رب ندهاص
 راز م كنيلعن هذوه 99 هماع هک ( ا

 ف رش .ثی دح «,نالف نم ةیما تبل ليو » «بولوا

 یدنشعتود

 ۳ نمدنفا ( ص) هللا لوسر ترضح س . ردیسیوار

 هد هرصب هدنتعم ناو زغلا 3 «تع «بولوا لدن رح

 3 رف «كرل ردنوک هزاوها ندنف رط كو هلن و

 3 تعاعت زارا هدننابراح "

 نون چاق رب ریزهجورب ندناماص 92 1

 ۱ هک (بوذ یا تن E : رریبمسا 2
 ۳ ) ماص] تاتباک رخ ترضح

 ۳7 Lael و

۳۹ 

3 ۳ BINE 

 ترضح دزن «بولوا ۳ كرد یا تن هیلح

TSاف فرش ءادر هنسیدنک ,  

 . ردیورص یرلقدلوا شمروس « یہا ایابح ص »

 نالوآ یسهمداخ كص دنفا (ملص) هللا لوسر ترضح
 ۳ هازآ, كبلطلا دنیبع تنا هيقخ هک ( یملس )
 8 دالوا . ئدى شمراو ه-هفار وبا « بولوا

 | یدالوا كن (امضر) همطاف ترضحو ییهارا ندیوبن
 هک هلاراشم ترضح و « شبا كلهبا نمی « شلآ
 ۱ انس رخ . ردشقنا لسف قفررش شمن

 4 د ثیداح شم ندنسیدنک .ردشفل و هدیوش

 ۱ ۱ ةسوالا هی راصت الا دز تن یملس) بس. و دیو

 ۱۳ ۵ (تر) ییدس رکاب ترم
 ا ةيشرقلا ماع نب رخص تنب یلس ربا ما)

1 

  E؛شلک همالسا هرکص قدمااراشم ترضح وحضرت 

 لاظرا لوا ندهفاعق وا یجوژو هرکص ندشدص |
 ی هک ( ورمع تش ی س ءردشعا ساعدهدن 

۳ 



 م ل س

 ( هبمعش | سيم تن ی تس ی

 ترضح و یسهرشمه تناعسا هجرتلا ةقاس

 ترضح ا یسهحوز ك ( هضر) هزه وک

 هب لا ةماسا نر دادش هرکس ندنتداهش كلا را
 يا هلن رلعسا غ نهرلادبعو هنلادسع ندنوو «شمراو

 سيق تنب یلس ةلثملا ما) س .یدبا شلوا ین
 كرم دنفا ( ماص ) لیلا: ترضح کا ۱
 ناوضر بولوا ندندالوا یسهلاخ كيلطلادبع یا 3

 . ردشلبق زاع قرهبوا ههلبق ییاو «شفلو دنا

 ندیدم ی هک( هیراضنالا زرم تش ی )و

 تش ی او .ردندرلن واخ ندنا تعسو

 کر[ هی رقلا فانمدیع 5 بلطلا ن مھر ا

 بس . ردیزق كىس ەزت 4 ( هضر) زکی اا ترضحا

 كضرث ثیدح رب هک ( هسراجا رصن تب یملس)
 هک ( كلام تن یملس لمژ ما ) س . ردیسهوار

 هنراح ن دز « بولوا بوسنم هنموق هرازف ی ۱

 ینیدنکو
 باح «قرهنلوا قوس ههرونم ٌهنندم هدننایم اتش

 ؛شلرو ه ) اهضر ) هشیام ترضح ندیهانبتلاسر

 لاحرا قلارا وا .بودک هتناب یسهلسق هلئذا هدسو
 هدنسهرص نابع دادترا «هلغلوب عوقو :یوبن ترضح

 قوح ر هنشاب هلسوق یهاحو و هاو «دادنرا هدو

 موج تاذلاب هنرزوا نیلسم < ‹ كرەدىا مچ هل ذح

 و ا هرکسع قودس یئراق هندن صو ؛ شا

 .ردشفلوالتف ندنف رط یرلت رضح دلو نب دلاخ نالبر

 ۔اسدتلا نح ن د ن نح رلادبع )

 ۔وا ندالضفو الع ریهاشم ( یرو ۱
 كريتعم باتک ییئاونع « نآ رقلا لاما » بول

 شعب س .ردش۶ا تافو هدنحرا ٤۰٦ . ردیفلّوم

 شوا كاله هف رق ما یسهدلاو ه دنس هب رس ۱

 ن نیسح نمرلادبع ) شا تافو هد ۲ دكا

 نم رالا » بول, ر وک تاذرب هدنسا (یرواسنلادم

 و « هفوصلا بادآ» 6 هر | بادا» 6 اشناح

 نام یغنیدلوا یحاص دارلب اتک ىلناونع « راونالا »

 ینیدلوا ییرآ هسقو یرب یسیکیا . رویتلوا
 : ید هلیشالک ۲

 ا اه ههدادغلا ی ۲ ات هدنسایف رصع
 هلیسومات و ضعو هلبلاجو نسح «هلیتحاصفو

 ,هلذلا ربخ یفاصوا و هللاب یتقم هفیاخ .ردهرومشم

۳۹۰۹ 

 شلزاب هللا |

 م ل س
 ییا ر وتش . یدبشغا فیطلت هلرا هبطع قوج ر

 - هدیصق ر نالوا راد هنحدم یناصوا ی ادنک راس

 : ردن دنس

 ییع ءادق عرصلا اهم نویع
 یدعیح ءادق ابظلا دایجاو

 یرح ناو دوقعااب هعزا

 دو قعلا نم دو-قعلل نیزال

E WSSدیبل نب ) 
 ندنس هلبسق راجح ن یدع ) ۰

 سوا “هلق نانلو هدنراوح هدم ادتا 6 بولوا

 مثاه ندشیرق دناسا هدعیو .هب ( هعحا) ندنراکا
 كلطلادبع یون ترضح دج یلغمراو هفانم دمع ن

 یهدلاو

 | هالا یس
 : هنسهمطق وش كانیرتحم

 هرفص ف پبحا بعل نم

 هرم ىلع ةثردحا راصذ

 .ردشلوا

 یس« راج كسرتح ریهش معاش

 ّ ا ةا ر نع

 E EEE رظن نم
 هرطن نه٥ ها وه دیم ناکو

 : یدیشمریو باوج هلرلتی وش الاجرا
 دع نیم تل ینقلا الول

 هرکف ف در یلایلا رع

 هدعسدق دعسم هل نا ام

 هرصق فو هلوط ىف لیللاب
 هب كارحالف ىلج مسجلا

 هرثا ىلع یرااهث حورلاو

AE 
o 

 قاتعاس ٩ ندامح و هدنسهر امج ۱

 رب دودعم ندنل اما صج هدهفاسم

 سابع ن هلادبع ترضح « بولوا هبصق كج وک

 هتلادبع ن ىلع ن خاص ینوزوت كن( امر )
 هنرامعا یدافحاو دالوا «هلکءا ذاخما لزنم ینسارو
 . یدرل شعشللاح

 خد كتاوذ لبخ ر ندالع ریهاشم «بولوا یواح
 یروبق كناوذ قوچ رب ندنیمبات

aبولوا یسا ك هبصق و .ردشفل و و » 

 «نکبا فورعم هلیمسا (ساینیمالاس) هدعدق نامز
 يلد ن اص روک ذم هحور و «شضلوا بارخ دز

 دیح ) مویلا . یدیا شغل وا ابحاو دن دم ندنف رط

 قوک طخ هدن درب بارخ . ردفو رعم هايمسا )دا

 - هارخ هعلق یکه دنراوجو را شاط شمب

 .ردشفل وب را | شم هل اق ندرلمور هدنس

۱۹ 



 ن ل س

 كنتالو هنطآ ( یدن اس دوخاب ) ۷

 یاتنم كتالو و هدنغاحس لیا چا ۱ قتللس

 رومانآ هدر لحاس قرهلوا هدنسد وئح برع

 « بولوا هبرق رب یزک فی هبحأت رب عیات هنساضق

 .ردسسٌوم هدنرزوایرل هارخ كنع دقر هش (هتنونیلس)

 چاق رب «ورتابت رب هدننابم یرهنار و داروک دم رهش

 یمهیقاب راثآ یلو وص ر ینبم هنرزوا رارکو ماج

 هدریش# ایناز 3 ند لوطا یا امور .رددوپشم

 كنساضق رومان] یسهبخات قنلس س .ردشعا تافو

 كنتیالو هنوق بر «بولوا ترابع ندنسیب رغ مق

 هللرلاضق كانمرا هلام , هسالع میت هزغا_عس 5

 قلخاط و قلغاط یسیضارا .ردطاحم هلزکد ًابونجو

 « بولوا قوچ یرانامروا . ردتنم زا «بولوا

 . ردیواح ینرلجافآ ماچ هععلشاپ

 كنتالو ندیآ ( دنلش دوخا)) ۲

 هنس اق i u ۳ یدنلس

 « بولوا هبصق كچ وکر ب یز

 هنیرهن زیدکو هدنسیلاعش قرش هرتمولیک ۳ ۵ كنهلوق
 (سودنالیس) قرهلوا هدنرزوا یلاح یدنلس بات

 یسلاها . ردعقاو هدنرزوا یرلهبارخ كنعدق رهش

 هلاق ندعدق رهش .ردترابم ندشک ۸٩۳ زکلا

 یدنلس - .ردشفلوم رلشاط ضمب یواح یطوطخ
 یبیلاها۵۰۱ ٤ «بولوا بک ندهرق ۲۱ یسهبحان

 - روا .بولوا رادلوصحمو تبنم یسضارا . ردراو

 ۰ ردقوح هدیرلنام

 رب داوس هداتسا ( ۹016082 )) ۰
 ا من E وا ۱ هعنلس

 (هلوت ون )و (یاغناخ) هدنسهعساو هطخ (kk) عقاو

 « لکشتلاب ندرلیاچ قوچ رب ندیا نابن ندنرلغاط
 یغوط هام قرشو هقرش هلیمسا ( ردا ) ادشا
 (نروم رکن ) ندلوصو رپ چاقرب ندغاص .قرهقا

 ( نیک ۱) نالوا یغابآ ك ( لوک .هسوک) و یترپن

 ( هغناس ) هرکص ندقدلآ رهن چاق رب اهد هلبرهم
 هدنعاشآ اهد «كرهرک هنلاح قامرار كوس هلبعما

 ینروص كرابنا قوچ رب راس و ( هلوت) ندغاص
 یغوط هلاعث «هلبا ذخا یترهن (نوخروا) ندبا مچ
 غاص ید هداروا و ؛رولوا لخاد ههربیس بونود
 ندر هرکص ندقدلآ رهن چاق رب كحوس ندلوصو

 2 و ل س 11°

 0ا7 تود رم هر هرب
 2 یسارج .رولوا لصاو هنسقرش لحاس 0

 3 ره ول هده ریس . ردهدنل وط هرتمولک ۰

 o ) و ( یتسیکتیل-ووون) راسور لرش
 ۳ ۰ تینا یکی هلیراعا ( قسایدوا
 1 ملقو هدناتتسلوفم یمظءا م ہ3 كنسهضوح

 . یهبراج هایمو سس e ك «بولوا هد هرس

 3 امش ضرع ۵۲۳ هللا ۲ اس رقت ۰ ردر ر قوح

 رواوا دم هدنزءرآ قرش لوط ۱۱۱٩ هلا ۱٩و

۱ Cléo ۸۱۳6 Sélène) — هرتاب 

 سوپ یکی ۱۳
 E دالملا لبق ادتا « بولوا یزق كتکروا

 كولم هک اطن | هدعبو ه(ریال سویلطب ) یردارب

 فتو تیاهنو هسوسیع شخویطنآ ندنس هبقفلس
 ۱۳ وسوا سخوطن آ واتس مدو 7

 و ( سوفینایسا سخویطن آ ۳ ؛ شمراو
 Ê لغوا کیا هلرلمسا (سوتقاز ویک سوقفل-س)

 . یدنا

Selino ( )تور یهر زح نیک 

 من ین دک لمس ۷
 :یماضق هنلس هنلس س .ردهبصق ر دم رم اضق هدنغ

 4۸ ًامجو هیحان۳ هلبرلعسا ونادقو ونامناق «هروخ ویلا
 وهسهزناسو هیعیبط لاوحا ] ۰ ردیواح یبهبرق
 3 [ .هلروس تمجاص هنسهدام « دیرک»

 او
& 

 ارم هنسهدام « یرولس » ]| یرولس

 ِ بدو
1 

 "E هه 2دام « هشنلس »

 هر هبقولس

 انس یره نت سنا مع | کیل
 ۰ ردیل هبسامآ « بولوا ندنسارعش

 رهث» ۰ ردشفل و هدنتیاتک كرلکب ضعب هدنلبا مور

 قتال نع شمع و یسهموظنم ر هلساونع « زنا

 i : ردک:وا تیب وش .ردراو
 ۲ ین هرای رپ هلغاد ننیروک ممسج همناص
 5 یتب هراپ دص ۀقرخ رب یدالباق ةلج

 ۶ ردکنوا تب وش هردنلن اتسد ینولس

0 
e 



eی ل س  

 ذشاب رکد ٢ یشااچ ایم هام هراوس ٠
 دشاب رتمرک دیشروخ وچ دنلب دوش

HG م EEE 

 نیریس ناو یرصب نسح «بولوا دودعم ندنو رصو

 تبا ن طاس ) — .ردرلشءا تاور ندنسیدنک

 دحا راز هللا هلس یردار هک ( یراصن الا شقو ت

 .بردبلوا دیش دنس لاا  E Eثراح (

 یلذه ا وا «بولوا یردار دوس كنەنوي#
 نایفس ن طرلس ) س .ردشعا تاور ندنسیدنک

  1ترضحباح هدنسهعقو دحا هک ( فوم ن تكلا

 چوا نایردنوک هرص یسهقرآ كننکر شم ندیومآ

 یما-ہلا ورع نن طبلس ) س . ردیرپ تا همیلط (

 ندا ترعه هشیح هک (طلس ن طیلس) لغواو

 كن ههوسن ترعه یسجر «بولوا ندا یامدق

 هذوه ) ندنساسور هماع یبنهنس جدن ابو یت

 هنیدزن (یتنلا لثا نب همام ) و ( نا ىلع يب
 هدنسهعقو هماع هدنځ رات ۱ ۲و ؛شلروس لاسرا

 نامز ك( هضر ) رمع ترضح لغوا .ردشلوا دیهش

 طیلس نایلس وا) س . یدیا تابح رب هدنتفالخ

  9۴تاور ندنسیدنک نایلس لغوا هک ( یراتمت

 (یجرزا یراصن الا سی ن طس ) ردشعآ

 یا رسح ) .بونلو رضاح هدناورع اس و ردب هک

 رد مسا

 ردشل وا دیش هدئس هعق و ( نقش زا دینف

 نافع یره نرق یصنوا (نابعع ۱ ا
 . رداهترا سا ۳ ندنسا رعش 5

 هدنندوم بول وا دنعشل اد هب هداز مکح یالنم هردم

 دیدن ات قرهلوا دوش هدنلا نابیع رارب هلبلابعو لها ۱

 یرامشا لوم كىو یناود بل ص وه ردشلوا

 : ردشعتود بسانم هنلاح یدنک قی وش . ردراو

 راو تمالع هدع ورد یک مهریو ناج هدنلوب

 را و تداهش هدلکوک هغادوا قشع غيت دیهش

SS 

 ترضح ین وکه عج ر «بولوا ند هات ۱(

 4عهاح نکر وقوا هبطخ سصدنفا ( ملص ) اب الا ماما ۱

 هردنورص ی دلروم ووم ام ەل تعكر یا ليسا

 تثیاذ اف رب رز هجو ر

 یلغوا هک( شل e ماس) ؛ردنسا مه

 ی میلس) : ردشع | تاور ندنسب دنک یا

INT 

Eاذ چ ر ر زەجور ندەا ۱  
 سس ٠ ا 1

 ی ل س

 < بولو رتا اش ساغ رد سا ڭا

 یزاغ ك (ذاعم) . ردشلوا دیهش هدنس هعقو دحا

 «شعاتیاکش «یوبن ترضح دزن ندنکیدتا لب وطت

 رومأم هلفیفحت كذاعم ند ( ماص) هللا لوسر باجو
 نب تباث نب ملس) س . ردشللا تاور یفیدلروم
 « بولوا یردارب نیس هجرتلا قباس هک (شقو

 شغل و رضاح هدنرازغ ربیخو هسدح «قدنخ «دحا

 ماس ثب رح وا) س .ردشلوا دېش هدنسازغ ریخو

 ارا « بولوا دودعم نده ندم لها هک [ یر ذعلا

 E4 راد هنغیدلوا اح قیر كوا هلدالوا هدننډب

 كیعس ن ملس)-- . ردنسیوار كه رث ثدح

 ؛بولک هیون ترضح دژ راز هلردن هک ( یمش

 .  یدیشلرویب هيم ماس ندیهانبتلاسر 0
 شعشبت, هننامز تیلهاج هک (صاع ن ماس صام وا)

 ,بویمهلوالئان هبیوبن ترضح تبّور «هدلاح یغیدلوا
 «رکب وا و ترجمه هدشامز (هضر) قیدص رکب ابا
 تیاور ند (ممضر) رسا نب رامعو ىلع « نام ,رمع
 ثیدح رب هک: یرذعلا شع ن ماس )= .ردشعا

 ندنو ردب هک (برقع نب میلس) -- .ردیسیواو كف رش

 كنراصنالا حوا ن ورم س . ردیورص ینیدلوا
 وار هلمسب دنفا هدنس هعقو دجحا هک (میس) یسهلوک

 (ىلسلا یراصنالا ورصن ماس) بس .ردشلوا دنهش

 هدنسازف رد  بولوا ندرلندا تعس هد هبقع هک
 . ردشلوا دنهش هدنسهعقو دحاو :شفلو رضاح

 ترضح هک (یراحلا یراصنالا سیق ن ملس) --
 «بولوا یردار كن (هلوخ) یسهحوز ك (هضر) هزه

 ۰ شفل و رضاح هدرلازغ راسو قدنخ «دحا دن

 تافو هدنتفالخ نامز ك ( هضر ) نام ترضح و

O 
 و هددحا رار هلکنوا «بولوا یردارب كن
 رضح بس . یدیا سه یترذ هدهفوکو نت جل

 ا س) یسیل دازآ كرم دنفا (ماص) ب اشار غف

 ربع ترضح «بونلو رضاح هدناوزف راس و دحا

 . ردشعا تافو نوک کید هتفالخ ماقم 2 (هضر)
EEكکلام ن سنا هک ( یراصن الا نام ن مجلس )  

 تر 4 بولوا یردار كمارح ماو مس ماو یساد

 هر دما

 - و رضاح هدنراازغ دحاو ردب رار هللا مارح یثادن

 هردشل وادیهش 9 هدنس هعق و (هنوعمرتب) و نشت



 ی ل س

 نیطالس ( لوا ناخ س ناطاس زواب )
 ,بولوا یسیجنزوقط تن هباقع ر | یاس

 دم ناطلس فلا واو لفوا كنينات ناخ دزاب ناطاس

 هینامع نادناخ ینطاس هل-تفالخ . ردسنوروت كناخ

 كتلود هداقرفآ و ايسا « بولوا تاذ و ندا عج

 رصم «ماش «ناتسدرکو «عیسو قوچ كب یندودح

 هدبرغ ,بودبا څَ ینادل, قوچ رب هلیس همساو كلام
 . رخ سورابراب نالءا شا لک تلود ر اتداع

 ییغاعس لنامع 2 هنس هيا ت 2 یاشاب ندلا

 دل وت هدنخ رات ۸۷ ۰ .. ردشلاا میسوت ردق ه هراروا

 تب ی هب ینامک تخم هدنحرات ٩۱ ۸ و

 ابوروآ كنماطع فالعا ادتا «بولوا سولح یازذا

 ا و

 را

 اسا شمرو هتناحوتف

 ه هدحاو طق رب یالتسا , ااع « هلعاح را هاشرفا و

 نطالس دن وم دن ای هم تفالخو .كعا عج

 ذاخما تکرح طخ ساسا یندصقم كمربتک ه هناّمع

 هلروهظ هدهرص وا لوا كا نوجا كنون ۰ قرهروس
 هب رغو ندبا هعاشاو مازتلا سرو ا یعیشت هدناربا
 لیعامساهاش نیتسیا كا ذوفن “راد میسوت یرغوط
 هنسیقرت كنيمیش بهذمو «قمریق ییذوفت 0

 قره لا داراقت ینکح هک وال کمک هس

 ندکدتا تازامو رهق یرلن الوا ش
 هلبس هسکارح كل ولم رصم یشراق دام تاو اکو

 كره ورو یثراق هلمع اعسا هاش نالواهدکع |قافتادقع

 «شلوالئان هترفظمرب كور هدن اب دلاچ هدنخش ات ۰

 سیردا رومشم هدنندوعو ؛شعا خد یخد یزیربتو

 الماک ینبرلتهج ناتسدرکو رکبراید هلییعس كنيسیلتب
 دک د یاوفا هساتفافو < ندقدلآ هزیکح تم

 و «هرکص ندکدنتا تعاطا ضرع هلتعحا هن رب

 نالبروس بلط ندنرل دنک هدن رلتعنع یانئا هرفس

 ا ا هبردقلا وذ نالوا شا غیرد یتواعم

 دما مک 0

 هدهرام یخد كيو «قرهروس ےک حا شاز هندلا

 یخد هریفص تلود و هل ساوا لوتقم و بولغم

 .وا مض هبهینافع كلاع یکلع .بونلوا لاصیتسا
 نالواشعا قافنا هللا لعامسا هاش تقو وا .ردشفل

 ناخ ملس ناطاس ,هلکاکت بو هنسهسکارچ رصم
 ناتقیج ههلاقم « بولوا موه زادنا تاوص هبلح
 6 شا بولوم هدهرا ر كو ییروع هوصن اق

 هلهحو و . ردشلوا لوتقم هدهراع و هوضناقو

۳۹۲ 

 وصل ایم .ردازس هسنلوا دع و کار |

 3 ]با مت الماک یرلتهج نیطسلفو ماش « باح
 :r «كرەدىا تراز یهس دةم *یضارا هاش داب

 را و احا یهکرابم نک اما ها نالوا

 اچ ۰ نالوا شیک تر كاهوصناق «قزهدوم
 خاد هرصم « بوورو یثراق هاناموط هک

 1۲۳ «قرهشارغوا اهن کاج رد سلوا

 eit الماک یرکسع رصم ینوکی چرب كن-سەنس
 ٍ؛شفلوا مق یخد رصم ,هلفلوا لوتقم یابناموطو
 ءطاابی د یسهکرابم هطخ زاعح نانلو مات هرص دو

 ۳ كهاشداب هدهطخ «هلغلوا هرامع كلام لخاد

 وم” ترم نلونع a a داخ »

 ناخ .ملس SEA ردشمالشاب هنغ وا 1 هل ما

 زاناما ند-هالا ل٥ E نانلو هفیلخ هدانا وا

 3 هم تدم رو ؛ اا دچا ید یفالخ 0

 م ار هدنخرات س نم رکص ندکدتا مار

 Ee هدقلارا و ًعاذو + ؛شمروس تدوع

 ك ودر ءهلغملوا شا روت كاتا هل راضڪساو  رادن

 شيرك هتاکرادت نوجذخا ندنلا كراهلاوش
 ۳3  هدنسهووا روح نکیآ هدناثدشت و «هدهسیا

 شود

 و و ۰ ردا لاحترا هدنسهنس ٩۲ ,قرهنل
 تافو ۱۵۱۵۱ هرم ندتتطاس یا ۸ و هس

 هدنلاصتا كذرش عماج نالوا بوسنم هنمان ,بودیا
 وت وارا ردق و . ردنوفدم

 ما مض یخد ینلثم رب هتاود «بولوا قفوم هناح
 1 میلس ناطلس هیلع ءان .ردندنایقفوم لوقع ريع
 8هیافع تلود ,بولوا دودعم ندرلریکناهح لوا

 مهر یفالخ هلتنطاس هک

 یسلیا توق نجا

 ,Es هنکرت راعشا .ردشمرو تمااو

 ةفیق و هنفیدلوا هاشدای یخد هدناسدا لام یی ییا

 1 : ردلیلد هنکیدلبوس رازوس هناهاشداب

 .ar كرەدىا

 ۶ هقشب رب هبهینافع تلود

 تازرل نکرولرا ندمرهق هب راربش

 تالف یدتبا رعسا هیوهآ یرلزوکر یب

 ام "یار سرفو اهرفس هدوهی تسون
 ام *یلاشیرپ تساتهلد ته رهد

ê 5اد ن. ینا نا س  
 تطال (نا. نا 2



 ی ل س

 تیاخ نایلس ناطلس ینوناق را یسیجترب نوا

 -وروت كناخ اس ناطاس زواب هجرتلا فن او لغوا
 .هدنخرا ٩۷ ؛ .بوغوط هدنخحراا ۰

 یارجا هدناتسراجم تناخ نایلس ناطاس یرارد
 یرللاحرا عوقو هدنویارمه یو را ندا تاحوتف

 «هلومد تكناشاب دمت یللوقص مظعاردص ,هن رژوا

 نالعا «كرهلک هتداعمسرد ندیل وطان آ یغب دنلوب لاو

 تدوع نددارفلب هرکص نوک یاو ؛نشعا تا
 «بوقنح هنلاشتسا تب وامه یودرا نالرا هدکعا

 ناطلس دل [Or هدنلوصو هنوامه یودرا ی

 ندنسولح كنا ماس ناطلسو ندننافو كیاخ نایلس

 یرلتنطاس تدم كناخ ماس ناطلس .ردعلوا یربخ

 هدیرود « بوروس نوک ۲۲ و یآ ه هه

 مظعا ردصرپ ردم و لفاع یک اشاپ دم یللوتص

 لز یک اشا هلاسو اشاب لم جلقو اشاپ نانسو
 - هر زج سیرف و یراتج ندعو نم < ها ففلو

 -ازق رهراح قوج ر ارم و ؛شنلوا مو یس
 دس ر هننازواحم كرالور ايسا هدسن و ‹ قرا

 تی دنو هدنلحاوس قلدژانرا و هروم و <« شم

 ٠سوا بولغم هلناءهفد یرلاغود هطلام و انایساو

 «قرهللوا دتء رهدهاعم لیتعفنم هللاتسهلو انالآ و

 0 وا هلیسهطساو یرلناخ قایق تشد و 2

 شنوا دییزت یذوفنو توق كن هينا تاود یو
 یراص .ردشعا لارا هدنخ رات ۲ . یدنا

 یغد هلکد میلس ناطلس یراص . هلنلوا یللاقتص
 ۰ ردفورعم

 ناطاس ن كلا ناخ س 0

 ماظع نیطالس ( ثلاث ناخ یطصم ۰ ۰
 - ۱۱۷۰ بولوا ییجمزکس یرکب تنهسافع

 دن ادص ناطلسیم هد ۱۲۰۳ و «شمغوط هدنحر

 . ردشغا سولح هینامع تخت هرکص ندلوا ناخ

 تلود « هلغلوا هاک لد هاش داپ ر ملسو مالح هدایز

 قهراتروق ندیذیذت و یتدن لاح ینیدنلو ییهیلع
 یذاجا هددح تاماظن و نناوق ماطر « نوجا

 ماه رصح هریخ دصقم و , كر ءدیا كرد ییهورلا

 هددارغلب یسودرا ایرتسوآ هدنراسولح . هدهسیا شا

 کیا وب «قرهنلو هدل مام ساو ردن یسودرا هیسورو

 یرص« یخد هسنارف < یک یفیدنل ون برام تلود

 "الخاد و یدک زواح هد هماش بودنا طب

 ی ل س ۳۳

 .هدکشا منم یجامخ «بودبا طبض ینیمرح رایاهو

 لنلد هیت یسیلاو هينا هبا یلغوا دنوزب یفا ندو
 دارفلب « يک یرلقدلوا شهروق یکی هرد اشا ىلع
 - وا بغ هداروا و قلساط یخد یلغهاحم

 «شعتود هنس وه نیت قاحوا ر هاشم هن رلقاح

 ناخ میس ناطلس . یدنا شا نایصع رلل رصو

 هلت اتم لاک یئراق ه هجراخو هبلخاد لئاوغ ردق و

 ندنرفح «نوجا مات نسا كتلود « بونارواط

 هکمهلروک یسهدیاف هتشب ندررضو E نوتدسڊ

 ماظت « هلوفل كنغاجوا یرع نالوا شمالشاب
 هدتمزلا تحم ییز هرظتنم کرانه ر زو دی دج

 رو یهناخهرخو هناسدنهم «كرهرو رارق هنغیدلوا

 رکاسع كولب جاق رو اشنا و سیسأت راهلشیق قوچ
 كناخ لس ناطلس ۰ یدبا راشلبا یترت همظتنم

 ارحا لندنتحص و قفر لاک درج ۶ هدبودیا ببار

 ناطلس ینهدیدج تالکشتو نایظنت ی رلکدمهدیا

 هناردابم معو هنادص ترغ ر یرلت رضح ناخ دوم

 كناخ ماس ناطاس . ردشلوا قفوم هنارجا هللا

 عوقو هد ۱۲۲۳ یرلتدامشو هد ۱۲۲۲ یرلغارف

 شمروسنوک ٩ لا یآ ۸و هنس۱ ۸ نطاس ,هلغا ون

 .ردشلو» غلاب هزکس قرف یرارضو

El REE (| لس 
 | «هلیروس تمجام

 ثكاوناتسا (ینیرش عماج س ناطلس) ۱
 « بولوا ندنس هفرش مماوج كوب ملنب

 ناطاس یراردب ندنفرط ناخ نایلس ناطلس ینوناق

 یس ەر كملاراشم هاشدا و همانا لوا قاح مل

 .ردشملدا لاک ا هدنخرات ٩ ۲۹ .ردشمنآوا ان هدنناب

 ناطلع هدنسهریطخ ۰ رونلوا دا هلمسا ون یخد هلع
 یزبق كناخ ماس ناطلس هةشب ندنسهبرت كناخ ماس

 یسهرت كناطلس مناخ یزف كنو هلناطاس هګدخ ۰

 نا نایلس ناطلس یخد هدهبرت ر رکید « بونلو
 هدازهش نامیلس ناطاس هلا ناطاس هصفح ۳

 نداقر هلناذ چوا هدنعسا هتلادصو دوم »دا ص ندنر

 یتکم و یتراع كروکذ م فیرش عماج ۰ ردنوفدم

 ۰ ردراو یخد

 ولماشو ندنسارمش نارا ( ىلق اب ماس

 - وا قم ساسور یاعوا در «لسد



 ی ل س

 :ودکنوا توب وش .ردراو ىل ونش هر راد هب هساطمو

 نطو نایانشآ رکف هک نادنچ منکیم

 درک ای ماو اروکی سک مدایرد تسون

 ندالعو امم ( یدتفا س د )

 «هللا كول س هاضق قیرط « بولوا ۱ مو
 اوج نوامه یارس « هدنتولوم رادکشا

 ینس هابهکمو شفل و هدنتناما یوتف «هدنتیولوم هطلغ

 : تافو نکیا نیما یوتف هد ۱۱۳۸ ( زارحالادمپ
 : روکتوا تب وش .ردشع ا

 لیق اشاع یاد هدلوا تسمرس هللا قشع ی

 ردتحایسو ریس بجع كمي ندردنک ایلص

Eماظع ءایبنا (مالسلا امهلع) دواد نب ۱  

 یک یردب « بولوا ندلٌشارسا ین
 یه>وا كروکذ م موق «هلغلوا عماج یتطاشو توس

  هنرزوا یتافو كن ردي دوا یرادمکح

 هس ۷ هروکهباسح رو ۱۰۰۱ نددالىم

 هلا نودعیردار ندا تارو یاهدا تک هتگلوا

 یا لوتقم تن وب تک نانک دا هبرام تدم رب

 ص هللا رلوشموق « قرهلاق یلاخ ندبیقر «هنرزوا
 هلتانږ زتو تعانص ر هداعلاقوف كسدم تاب .بودیا

 ینیرشسدق نالوا یتخنابو ؛شقعا ترشابم هنسیسأت

 هم

 | قوچ رب اس الا (صدن) ,بودبا میکحم هلناماکتسا
 . ردشلنا انب رلیارس لزوک قاط رب و راهبصق و رهش

 ندندودح رصم قتلود هلطبص یهرواعمدالب هدعب

 شا عیسوت ردو SAH تارف ندنزفروک هقعو

 هل هام یتراجت و میانص بودیاتاادءیارحا .یدبا

 وط هدناصو رجا رحم هكرهریدتا اشنا ئافس لمکم
 قداعم هلاشحا ىد هنتکاع راراج ناشال
 هدننامز هلهحو ول . ید ررر فک هراس و تارهوعو

 تن هسدقم *یضارا و یناماس و تورث كلمارسا ىن

 تننایلس ترضح « بوراو هاوصق ةجرد یتروم4
 ملع هدندفرط رو یبههدیدو 5 وشو یداد و لدع

 ا اس قحو وا قافآ رک ترهش ینکخو

 كامروک نبملا یر. لک یترهش وب ( سیب
 یسقلب 7 یدبا شا تحابس زدق ه سدو «نوجا

 كل هیمالسسا خیراوت مز یخد یفیدلوا شالا یون

 تورتنانلوارک ذ تان ایلس ترضح .ردروک ذم هدنضعب

 نادم هن را هغل ام ضعب كرلخر وم یارب ند نکتنا وشو

۳۹۹ 

 مو تور هرجلشاپ یتعظع كل ا راشمین .ردشمر و ۱ یناوود بص . ردشماشاب هدنوزقو نارهط «بول

 هردو ینیدلوا یخدیاتکرب یناونع « تمکح» و ۱

 ود یرود كمااراشم هاش داب 1 ندنغد دلوا شم |

 1 لس

 روسمکح كنفالسا هدیکلع ,بولوا ندنتهج تبر
 ۲> هننس قرق . یدا لوس هروک هر یرلکد

 هس ٩۷۰ هدتناور رو ٩۰۲ لددالبم « بوروس

 :یفیدلرضاح كنردب مگر لغوا .ردشعا لارا لوا

 م "و هق رفت هدننامز كوا « بویم هدیا هظفام قلود

 ۱ ۱ اونع « ینافا» ناز یاس ترضح . ردشلو عوقو

 ا زیمآ تمکح هلساونع « لاثما » «یتالنغ ضعب

 ناتکرب قلعتم هبهذم و یسهلاسر ر یواح یرا
 درا كملاراشم یبیکیا كريما . رد راو

 ارزو رذشغلوا لاکا هدهنس ۷ یمات كس دقم تب

 ۱ فصا ) نالوا رومشم هلرتمکحو لقع یرواشمو

 9 . یدیا
 الس (لوا ناخ س ناطلس ینوناق) ا

 ۱ . وا یسح وا كنها ماظع نبط 2

 دن را٩ ۰۰ .ردیلغواكناخ ماسن طاس زواب «بول

 وا لاحرا كنبردب « هدنخترات ٩۲ « بودیا دلوت
 ۱ تخم « هلدورو نداسنفم یی دنل و لاو ., هنرز

 , ناتنایلس هدنلادع یارجا . ردشلبا سولج هبینع
 ۱ «ندن کی دلب عضو یخ دتاماظنو نناوق ماطرب ,هلغلوا

 7 تدادجا .ردرلشلو ترهش « هلک د « یواق»

 . هداق رفآ وای-آ هدننامز كنیردبو هدایوروآ هدننامز
 دننامز نایلس ناطلس هعساو دالب نالوا شلدبا ت

 ارخو رو 6 هد وا ےکحتو عیسوت اهد تاق رب

 ریتک ناماسو تورث رب كود لاوما نانلآ ندنانغو

 اراد «بولوا قمظعو توق یالعا جوا كن بنامع
 نر دفم یلاع نوش یاغع ناشو تکوشو هب دب دو

 اینا تخم ینارا ایسا و اوروآ نوو ؛شعا
 -Ma هحراک: رف . یدبشلوا روم هک ا ورفرس

 1 ردرل لو ترهش هلسقل « ین اش » یه 0

 شاب هدماش « بقاعتم ین-سولج ناخ نایلس ناطلس

 : ریدکی رب رکسع هددودحو هسرت یدر زاح ناردلاق

 !اشاب داهرف .نوجما كما هلماقم ًاط ابتح اهلیعاعسا هاش
 هناکش دهع تاکرح ضد کا ندقدروس مانعا

 بودا رغ س تاذلاب هد٩ ۲۸ یراق هراراج نانلو

 دوم هلطبض یدالب و عالف هڪن اهد و یدارغا:

 ةازج نتروهج كيدنو و ؛ شلوا لئان هشبرفظم



 كلام بولاق هدنلا كراربلاوقهنسیسنربا .ردشملا طبر

 هدنمکح ییتم نصح رب كرلبلاپوروآ یشراق هبهیناقع
 «بوروس ثبشت هنعف كنسهرزج (سودر) نالوا

 هدقالفاو هدع رق ,هدرعهو ؛شاوا قفوم یخد کوب

 هلو هزوغارو « ندقدربدصاب یراداسف ندا روهظ

 هانش هموکض ندکدتا هدهامم در دشت هلن راتب روهچ

 رام نالوا هدقصا قالوق هنافیلکت قافتا كایعاها

 « بودیا رف س یصکیا رب هد ٩۳۲ یثراق هنلارق

 هي ی ( ندو) «هنیرزوا .یسهیظع تب رفظم جاهم
 رلیلاو ,هلبا حف ین رلفرط رکا كناتسرا و ی (هدو)

 لتقهدهرام ,هتسقاب مق تااتسرام .كرهدبا نيب

 ی (ایلوهاز سونای) یاب لدرا هنیرب کالارق نانلوا

 بول آ راهدهو راکیربت ندفرط رهو .بصن لازق
 ضعب كنيل وطان آ دانا وا . یدبا راشمروس تدوم

 ۔ارغوا هلیسل رب دصاب كراداسف ندا روهظ هدنرافرط
 یندو دناندرف یسهقودرشرآ ایرتسوآ .نکیا هدقلش
 هلک رابجا هکماکچ هلدرا یابل واز سونایو طبس
 یندو «بودبا رفس هنا تس رام املا هد ۳ 6 هاشداپ

 شرک و هداعا هنغالارقرام یسونایو دادا

 -رلشع | هرصاحم یهنایو هد٩ ۳۰ «كرهدنک هبیرلبا اهد

 شلیرلپا
 ۰ ردرلذمروس تدواعم هلوساتسا

E۾  E CE1 3-۳ ۱ هل | كؤ ۰ ها  
 یه اهاش تدوم

 | قییضت دو ندیکی یسهقودیشرآ ایرتسوآ .بقاعتم
 ٠ «بول روک موزا هن رف س ناتسراعم یدزد هلکا

 كلام و عالق قوح ر هدندودح ارت سوا ه-ءفد و

 لاصعسا ید یتغلر وطاربعا Lilly + م شفلوا طض

 هنس هاچ كلها تلود و هکعرتد یابوروآ ا

 اناا نالوا ا 0 3 و ندا ا

O ۳"منام یولح كشر یخد هعفد و  

 و. ردشلروس تدوع هتداعسرد هنارفظم «بولوا

 اردنآ) روهشء یرلاغنود كيدنو و ایناپسا هدهرص
 2 شعب هدنلحاوس مروم هلن دناهوت ك

 شفل وا صال“ بقعرد هده ھا شا طبض

 نالوا مقاوو ینوامه سولج بسامهط یماش نارباو
 نانلو هددودح « هةشب ةشب ندک دعا كمربت ی

 اب رتسوآ ,ندنفیدلوا شعا مادعا یخد ینسیلاو دادفب

۳۵ 

 ندیا ليم هت هام تلود .بولوا هدتعرابا ہا یرادر

 ی ل س

 سورابراب روہشم یسهظفاح زکد قآ و هدهاعم هللا

 هد ۰ ‹ هرکص ندقدلروس هلاحا هباشاپ ندلاربخ

 دیزاو ناو «بوروب تعزع هنیرفس قرش هاشداپ
 کلام ناب رذآ و اطقو نادمه و زیر" و یتعالف

 ین رلتءاطاو تعس كن راهاش ناوربتو نالرک , هلطض

 جف ید یدادنفب هدنتدوع هک ندکدتنا لوق

 هتداعسرد «هلسارحا تارامعا شعب هدروک ذم و

 ندصفح قب هدنساننا رفس و . ردرلشمروس تدوع

 سو رابراب «هدهسلا شا طیض یو نسح الوم

 ندكدتبا ترافو سم ینلحاوس ایلاتا اشاپ ندلا ربخ

 قد و ی دا ی یصفح لح هسللا یوم 14 هرکص

 هتنیک لراش رلنو هنیرزوا كلونو ؛ شا جارخا
 «نادننکی دعا الءتسا یهح وا ید وب « .ءاکها تلاخد

 سا اشاب ن

 e تدوع هت دامسرد هلب دخا "۷ قوح

 اسم هنلحاوس ناتسدنه . یدبا شلوا ارد لادوبف

 یسهیمالسا كولم دنه یثراق هرالزکرو نالوا

 ٩ ۵ «ندنراکدتسا دادقتسا هلتمحاص ه ینایلس رابرد

 قوس اود هنامعو رجا رګ هلتسابر كناشاب نانس هد

 ویو ؛ شفللاج هلغ ءرللزکرو هدنارک «قرهنلوا
 دو ردق ههراموس ان و < 2 نق هدنسانا رفس

 یتروهج كدنو . یدشفلوا و عیسوت ینامع

 ۔ دتا رلب دنقراص ضمب یار «هلبا دهه ضقن

 ذم تروهج «هلقوس اغود اشاب ندلاررخ ءندنر کا

 هبجالادو رازح قوج ر هد را هطا مات هب هر وک

 لارق هسنارفو ؛شّعا طبض لخاوس شعب هدنتهج

 وا هلا اود < هن رزوا یقلاخد كن وسنارف یجنر

 « بولغم ی یاخود كتنک لراش « بود رڪ هفرط

 هر دا دا اما هنا «هلا ا قاب شا مو

 زواحم هنأتس را هن داندرف یابرتسوآ هدهرص و

 شا تافو » كر ءدیا قوس ودرا تاذلاب هاش داب

 او «شلرو یغللارف لدرا هنلغوا كنابل وناژ نالوا

 "ءرادا هی رعوط ند رغوط مسقتلاب هنالایا ناتسر .

 عت ندیکی رارب قوچ رب اهدو ؛شفلآ هنتلآ هیناث |

 ۰ ردشلروس تد وع هنداعسرد «قرهنل وا هام

 هلکیدنو و ایرتسوآ ءاسالآ هننرزوا كنو

 - ریم صاقلا یردار ۰ هلطض نتاورش بسامهط غار



 ی ل س
 « هدلاح یغیدلوا شا بصن هنکلاو كناروا یاز
 صاّقلا « هديا روهظ نابصع ندنسهرادا وس ثكو

 ؛ شا املا هتدامسرد ندنسوفروق كنردار ازریم
 روا هناتسدزک<«تواوا یکلد هاش هلتبتساتما یو
 تاذلاب هد٩ 6 ه ناخ نایلس ناطاس «ندنفیدلوا شملا
 ,بولوا لخاد هزبربت ؟رفظم « هلیقوس ودرا هیایسآ
 قاع ییازریم صاقلاو «هداما هنکام یه اش ناورش

 ایرتسوآ هدنرلتدوع هلوساتسا . ردشعا لاخدا هم
  یفیدلوا هدکعا هلخ ادم هلدرا ندیکی كنقودیشرآ

 یز هلو قوس یرکسع لیا مود هلفغل ۲ رخ
 کیر ه هساذع كلامو «طبض یخد راوشمط هد ٩
 ارام یثراق هارا هدهرص و . . رد-ثغلوا مض تلایا

 بوط هملاراشم ناخ < قرهنلوا دقع قافتا هل ناخ

 ویقو ؛شفلآ هب هاج تحت .هلا لاسرا یلتم رکسصعو
 ندنرارلاوق هطلام ییرغ سلبارط اشاب نانس ناد

 یدو سیر دام هلسابر یر «ی E طض
 دنهو نامع «قرهقبح ندشیوس هللا اود یخد سر

 طق م و ؛ شا درط یرایلزیکترو ندنرازیکد
 اشاب دوغروط . ید لتا طبض یر ا نمرهو
 ینادع كلام راسو ین را هطا هتسروقو هقروام یخد
 برع سل, ارط هدنندوع هلناوارف لام .كرهدنا ترافق
 نادك نا نارا . یدشم ]وا بصن هنکابلاو

 یرلترضح ناخ نایلس ناطلس «هلغلوب عوقو تازواجت
 هفرطوا هلا ودرا ییاشاب مسر داماد مظعا ردص ادا

 ۔افط صم هدازمش كوس, "هدىلوطانآ ‹«هدەسيأ ا

 گم ندکدتا فرط ر ی هل اغ یغردرب دنایوا فی

 تراسح ههلاقم نمد « كرهدا رفس هقرش تاذلاب
 .دنل وا طض یرارب ضعب تلاتسج رک «ندنکی دمهدیآ

 هبسامآ هد ۲۳ هدنو امه تدوهآ ٤ ر ندو

 هلا اشاپ هلا . یدشغاوا هلاصم هلنارا هدنساتشم

 رج ریس قم اا لات کک نا
 دودح میسوت یخد هدرجارحم . یدرلشم ربتک لا رر

 سم اشررفا كرکو برعلا ةر زج كرك كرهلدا

 كم دنملا باب «یکینیدنلوا حف "الماکرلهلکسا یک دنلح

 و هب و ندرلفرط چاو هرر و ندع هدنجراخ

 رلوسایسا . یدشلوا هرنامع كلام لخاد ديزو

 هللا شاپ هلاس « ندنراکدتا زواج هنسهطآ هرج

 - ود انایسا «كرهديا قوس اغود اشا دوفروط

۳۹۰ 

 رب رلاشاب دوغروط و هلا هلدغل رادرس كناشا

 ۰ ردشمامر و وط هب هک

9 ۳ 

 "E ی ل س

 كنادوپق هلافح هلا لاریمآو « مزهم ًابلک ینتسافت

 7 رک ردرلشعا تدوع ‹ كرهدیا ربسا یتیلغوا

 E هنلحاوس هبمالسا كلام یرلتلود زونجو

 ١ ۳ هتطلامو « ندنرلقدمروط یر ؟ندکع |

 هم یلغوا رایدنفسا < ندنرلکدتا تن واعم هران و

 كت رلتلود نابتسرخ نوس .هدهسرلشع | قوس اود

 كل یخد یناماکفسا ,بودبا موجه هیاروا یرااغنود
  «بوسمهناوا قفوم هنعف كيهطلام ,ندنفیدلوا نیتم

 و هتدوع ":هرکص ندقدلوا دنهش اشا دوغروط

 زالوا شلدنا خحف هدنتهج ناتسراجم .یدلروکت یر
 یونس یقباسلا اکو قلاق هدهساثع هرادا دال

 ۳ كلرو نوتل آ كم زوتوا ه یلام باب
 هد ٩۷6  هدهسیا شف وا دقع هدهاعم امدقم هلا

 . ندفرطرب روطاربعا یکب .بوشیکد یروطاربعا اینا آ
 هدندفرط رب « رار هلکمردنوکر ابعللا هلوناتسا

 هدنکل رب ناخناولسناطاس «ندنکی دتبا زواج هلدرا
 ودرا هناتسراجم تاذلاب  بوبغا تحارتسا ید

 / 4 ۱ عف ین هعلق اتو ‹«عفد ES « هلق وس

 a ارا بول هتسخ هدهرص وا « هده سرا

 انس هکر هحودرا ۱ شاب دمت یللوقص و

 2 اطا ¿ هللا افخا ییشعن را كم ها روهظ

 19 كهاشداب « ردق هب هخش واق هودرا ینا ن

 ۸ یرلترضح ناخ نایلس ناطاد هلهجو و

 هارو ناتسراحم هدنفرظ تدمو .بوروس تنطلس

 ۱ رب ره كرهدبا قوس ودرا تاذلاب هعفد ۳

 « یک ینیدلوا لمکم یسهرب هوقو ؛شلوا رفظم

 ۳ «بولوا و یخدیسه رحم *هوق

 ۳5 NEE لنا تقو وا تا

 8 ردق هشدح ندنازقو مرق و ندنرلف رط چا

 - لصالا . یدیا هدقلوا توطس و کاو

 یرود قالرا كا كتهساّفع تلود یرود كالس



 ا

 ی ل س

 نالوا یراح یمکح هنکلاع اوروآ راسو كنلفو

 یثال هدنناب كن هناّنع تلود ید یتلود كتنیکل راش

 كب یتاربمو تاریخ كنایلس ناطلس . یدبا هدننکح

 هنناولس ییدرب دنیا 9 هن رلمات یدنک. بولوا قوچ

 یثاب هدازمش .ملس ناطلس « هقشب ندنف رش مماج

 تاسسوم لج یخد یرلضشرث عماج رکنامچ و

 ا ا (هنایلس) یخد هدسودر . رد دن بة ا

 لث ةنسلا كناخ ناس ناطلس .ردراو نیرش مماچ
 یناودآ بت صو یرامشایمرافو یو قوقو هادا

 : ردندنراعشا "هلج تب چاق ر .وش .ردراو

 اه تسبآ,هقرغ لد شا زا هدد ۱

 ایم تسبارخ هعشچ رسز همشچ نیا راک

 لایت منو یودرو مهن م ۵ رب مشچ ۱

 اص A هدد وکم رجه بشرد ۲

 ب

 نیطالس ( یا ناخ نایلس ناطلس ) زاملس ۱
 ,بولوا یسیعمرکب كنهناذع ماظع ۱ ل 3

 ۱۰ ۵ ۲۳- . ردیلغوا ا كلناخ ےھارا اط

 ناخ دمت ناطلس یزافیردارب كوس وغ اهن

 ۰. ردشع | سولح هد٩۱۰۹ ,هننرزوا یغارف كءبار

 وهج كدنو و هه رصو هنسوو هناتسراحم ابرتسوآ

 .یدیشعا زواج هتاحاوس شد كل هروم یغد ی
 لکشم هلو یسولج كنيناث ناخ نایلس نطلس هتشیا
 ,بودیاتریغ تاذلاب هدلاح ییدنا فداصت هتقو ر
 ی ه هيف وص هدنځ رات١ ۱۰ ۳

 «بوردنوکر لیلا هناننالآ هلیسهلبس و نونامه سولج

 ك. دنو یخد نوباره یاغود .ردشمشيلاي هلص ۶ هداما

 و . ردشعا دادرتسا یزو عا .بوزو ینرکسع
 «بودیا بولذم یرلقارق هلرل له یناخ مرق هدهرص
 . یدیا شلآ رارب ضعب ندهب-ور و ندناتسهل

 ر « قرهنلوا ا قوس یشراق هایرتسوآ

 تو  هدهسنا شفلآ یرک عالق ما

 هندوو شیت نعشد « هنیرزوا یلوا بولغم كناشاب

 یغوط هوکسا و هنیوک رهش «بولوا یلوتسم
 یر وکن انلوا بصذ هترادص .هلفل وا شع رو رک

 ندنرومأم ندا صغ یی هریم لاوما اا ر ینطصم

 ‹كرەدىا عضو تاماظن ضعب هل دادرتتسا هک ملایم

 - رکسع هلو هیسورو ایرتسوا هلببیترت ودرا رب لکم

 را اا كن هواصو هنوطو «بولغم ىنرلا

 كب یلک: ناراقبج ندادرا یرالبلاہنا لآ و4 شا

 ی ل س ۳۱۷
 هبلا راشم . ردعشلوا نیست هننلهدووو و لدرا

 اس کف هد و سوق هدنندوم نداروا اشا ینطصم

 قلدوانرآ و كسرهو شا نکس ین رلقاقش ضعب

 وا ,ندنفب دلوا دتع هلداح هلرابلک دنو هدنسلاوح

 ناطلس هد ۱۱۰۲ هدنرقع یا قوس ودرا هتهح

 ۳ یرلتنطلس تدم . ردشعا تافو ین ناخ ناهلس
 هلن | هلل فو هفدغد «بولوا نوک ۸ و یک هتس

 عفد رازواحم یجزاخ هلراداسف یلخاد .هدهسیا دک 4

 . رده هلب دیا

 ناملس
 ءافلخ ندا تفالخ یارحا هدرصم

 - وا ییجاواو ییعچوا تهیسابع
 یقکتسم » ] ۰ راردف و رعم هلسعا )ا (وکتشع) بول

 ] ۰ هلروس تەحاص ا 2 هللاي

 وا یریخا كنسهوما كولم سلدنا ) .

 هزدئو رعم هلمبقل ( هتلاب نیمتسم) «بول ناملس

 ۳ لرو تعحا ص هنسهدام « هللاب نیمتسم » ]

 یجنکیانواو یجندبندمور هقحالس ۰

 هدیسکبا 6 بولوا ول 3 ۱ نامل

 «نايلس نیدلا نکر » ] . راردبقلم هلیبقا (ندلا نکر)

 ۳ هلروس تعحاص هنراهدام

 - هبعش ار و هدنگ زاملس

BEنر ۳  

 1 كنکولم دم ۱ ناملس
 . ردشمروس تقو زآ هدنر لخ رات ۷۰

 دل ( ك -- دوخاب س ریما

 ا ناطا 4 ناهاس

 «هدهسیا شمروس مکح هجهدایز ندهنسزکس «بولوا

 . ردلکد دودعم ندننطالس

 ؟هلالس (-- ازرم ۰

 E 9 ۱ hE ناملس
 ازریمناخ) قالو یکاح ناشخ دب ندنلسن هاشناریما
 ٩۲۷ بولوا یلغوا ك (دیعسوا ن دوم ناطاس نب

 كلم ,هلغل وا نسل ریفص هدننافو كردن عقاو دهن واز

 هنطبض كهاش راب ندا طبض یلب اک یٹوروم

 مدنخرات ٩۸۳ هدکدتا طی ین یلهد رایو

 حزهاش ًاقاعتم و ؛شعا هداعا یلاشخدب هب هجرت

 نامللس « هلط ص یتا شخ دب ازربم مهارا نب ازریم



 ی ل س

 ههاش رک ا بوراتروق ینناح هلا كا جوک ی شخ دب

 هد ۷۷ درک ندکا ها ج یافاو ؛ شعا اعلا

 ۰ ردشع | تافو هدروهال

 :هدام € ( ربما) نامیلس «| ۱ كي نا

 [ ۰ هلروس تعحاص هنس

 هح د ۳

 ی ناملس
 قاعتم «هدامو هنب .بولوا یحاص كناتک « هدع »

 « جاینم» « لوقملا ةفح» ۰« یواح» .« دناوف »

 . رد راو یتافیلآت هلب رلناونع « سوعثلا ةدالق » و

 . ردشهزاب هدنخح را ٩۱۷ ین « هدمت »

 وا ندنشل وم
 ا | فاز ھط دا ن ناعلس

 لئال » و « ریذص مع" ) ۰ طسوا متم » ۲ رنک

 یراآ ضعب EZS یاتک ترد هل رلناونع « هوشلا

 . ردشعا تافو هد ۳۱۰ ۰ ردراو

ASیسحع + كن هبسأیع 2 8  

 كروصنم رفعج وا نالوا د ن نال

 . یدیا یر زو

 و | ح وتف رز

 اا ن نایلس
 برا نو | تل دبع نب نابلس 7 نا ۲

 هدنخرات ۵ ٤ بولوا یی درد كناورصینو یسیجدب
 یتافو كدماو یردار هدنخرات ar AC شم وط

 یآ زکس هللا هنس کیا « بودنا سولح «هنرزوا

 ع ه نارات ٩٩ هرکص ندکدتنا تموکح یارجاا

 هدشاد حرص هدنرق بلح . ردشعا تافو هدنشاب

 یک ه رام هرلمور قهوکح تدم . ردنوفدم

 « كره رد وگک ی لیست هل یز دار

 ر هاوخ ریخو لداع . یدشعا هرصام ییهبنیطنطسق

 ااف در ,نکنا واو یردار ییا زازا رادیکچ

 - رضحز هل دابع نی رم یسهداز ِ «نوهک دلی ین
 .ردرومشم یخ دهلک الوکا .ردشقار دوم لو ینرلت

 «نایلسنیدلانکر ]| . لو نی
 |۳۰ گه | شه هنس هدام شملتق , نامیلس

 ۔اہع یافلخ ا ۳"

 هدعب و یدتهم ند هیس سو هر
 كنهوما كولم یدادجا < بولوا یرزو كدمعم

۳۸ 

 ےک س ا ا سس تست تست

 ١ ۳ ۰ ئیلا
 بدنك ؛شفل و هدنتب اتکت مدخ كرایکمر هر و

 یدبا شا یک لسناک كن هفیلخ هدنکلصت

 هجرت تحاص تكنارمش م ظاعا ی
4 

 ص۲ .ردراو a هدنقح نسح ا

 4 ه ردشعا تافو

  Eندنیماترابک (بوباوا -
3 
  aنانلو هدر ودم هنندمو ر ل .

 فن هن وهم ندهرهطم جاوزا ۰: بولوا ندهعىس ءاهقف .

 لس ما و هر ره 0 ساس نا. یا یسیل دازآ ۱

 " هدنحرات ۱ ۰۷ . ردشعا تاور ند (میضر)

 1 ۰ ردعلا تافو هدنشاب

 روا ناطلس و تس هدازهش ها ۰

 نامز تكنبراردب (یزاف ۷ | ا2 نابل
 . كلاراشم هاشداپ .بولوا ىکا یسهرق هدنراتنطاس
 ادا نادلاءالع یردار كو نالو یمظقا ردص

 درک oi دنسم هد ۷۳۸  هنرزوا لاحت را

 هلا ك هحاو كب سونرواو کیلا ىجا ةتساوا

 قاب یا مور هلرالاص ندنراوح قدا نیل هک رار

 تی روطاریعا مورو « ج ین س هعاق نچ دار هک هنس

 ۱ 6 كرهرتک هلوبناتسا شرک «هشرزوا یساقلا

 :هرارفو بولتم یرازاذل با ندناقلاب دادما هرامور

 لو هربخ «لوبلک « رالو هدمو ؛ شما روب

 3 كرەدىا ف یرلراوج وا نوت هلنا یغاط کج و
 ا ید یاو“ شلیا ذاضما زک یرالو

 ترادص هن ۲۳ . یدیا شعربتک هلا یل هرقلعم و

 قذك رک هلناحوتف یتدمو نوت «بودا قلرادرسو

 بوشودندنن 1 نکیآهددیص د رات ۷۰۰ هرکص

 ۱ ريثأت كلا و یزاغ ناخروا ناطلسو. ؛شعا لاحرا

 و ادا نایلس . ردشماشاب اهد هنسر قحنآ
 . هدننو رسم یغیدلوا

 . ردهاک: راز یسهرت .بولوا نوفدم

 اطاس رود ( -- مداخ :

 1 زان E بلش 1 ۱ اشاب نامیلس

 ما داشالکا یخد ندنمسا « بولوا ندارزو نالوا
 : :نکیآ ندهصعز نانل و هدنتمدخ نونا مه مرح .هرزوا

 هد ٩۳۷ و یظفاحم ماش .بوقیچ هرشط هلترازو هنر

 شمردتا ان هدنراوح یارس

 ۱ اث كل ع 4 هك امدقم و A یسلاو رصم

 ۱۳ راد كن رتهح نعو ندم نالوا شلوا

 لوتسم هتیراردنب دنه یخد رایلزیکتروب « بولوا



 ی ل س ۰
 «هنيرزوا ىقەجام كنسيل اها رلاروا «ندنغی داوا شلو

 6 بودیک ر دق هدنه لخاوس هلبا اود و هلقل رادرس

 یءرادا نسح هدنعو « عفد ینرش درالزکروب

 هلءاح هنداعسرد هدنح را ٩۷ ۰ یدبا شا هداعا

 تردو ؛شفلوا بصن هترادص ماقم هنر كناشاپ نطل
 لع هو ءمرکیص قف هدماقم و هتتس

 ترفو ۰ ردشعا تافو هدەرةلەم هد ۵ «قرهنلوا

 ۰ ردر وهشم هلسوروآ لا

 زر

 بم اما, نایت ۴
 ترادص كشته هدنرودمبار

 عبار ناخ دا ص ناطاس «بولوا ندارزو ن هیامظع

 ةا لصاعسا یأفا ورق نانلو ندنسارقا هدنرهع

 هنیارس اشاب مهارا ادتبا كر هلک هتداهسرد هلیتبسانم

 لخاد هنهورک یرلافآ هصاخ ناخ هدسو ؛شمرک

 مهار اناطلس رصع ,یدیشلوا یساغآ دنبلد .بولوا

 هب ه رشط هلترازو هنر هدب ,بولوا رادالس هدناخ 1

 «هرکص ندقدلوا نیشن هبق ردق یآ یتلآ  قرهقیج

 گرا و : شا كلبلاو هدنرلتلایا ساو سو مورضوا

 هدنندوعهلوساتسا بودنکه لتر ومأم ىخدەنسەرزچ

 فرش «هلجوزت یناطاس هشیامو «نیشن هبق رار

 داص هدنخ رات ۱۰۰۰ ۰ یدنشلوا لتا هتي رهص

 هترادص دنسم هدنلنع ندنرادص هات هعفد كناشاپ

 رب نوا ها یآ قلا نکلا هبقد وب ؛ شل
 هل_تیاها عدم 6 هر ندق دلاق هدماقم و نوک

 هلمتل با هرتساسو «لزع هد ۳ «قرهنلوا مابا

 یاقمعاق لوبناتسا هد ۱۰۰۹ و ؛ شفلوا جارخا

 و هل فل و عوقو قارح ر كوس هد شام «بولوا

 ییروک < قرهنلوا هداما هب هرتساس و «لنع ندسس

 شلوا ماقمماق اناث هدننامز اشاپ دجا
 هنغاحس یرذنکقرهناوا م

 3 «هدهسبا

 ۳۹ هل دقت مدع ید هعفد

 هد ها دا ص هنغاراهتخا < نکا شفا وا ,بصن

 ناطاس لاو یدنا شلروہ هدعاسم هنسعا مارآ

 4 ۹ هلبا قلسشانوق هدقدنلوا توعد «ب هن ردا

 ی لوا بصذ هنکلیلاو مورضرا هدندوع < بول

 بوليرو هلیئروص یا هرآ یغاعس یرفنک هدعبو
 تماقا هدنسهناخ مدارا کس هلسروص دعاقت هدمب

 هدلاح یفیدلوا زواج ینشای ناسکس « نکیا هدکیم
 دما و

۲۹۹ 

 ناخ دم ناطاس (--

 ی ل س

 ناطاس هدو (س یههسو و

 نم یا 71 ۱ اشا نامیلس

 شم ادا «بولوا ندارزو نالوا لصاو هرادص

 ۱۰۸۰ و ؛ شفلو هدنراتمدخ قلادخک كنارزو
 و ظعا ردص هدمب « بولوا یثاب شواح هدنخرات

 . یدبا شلوا یسادفنک نا شا دا هداز یر

 وص هدهمرکم ۀکم هد ٩ ۲ و روخا ربم هد ۲

 روخآ ريم هنب هدنندوع «بولوا رومآمهریمت ین رللوب
 .او یغاط ابا هلترازو هنر هد ٩۵ قرءهلو ا هدقل

 دسم هنر اشا میهاربا هد ۱۰۹۷ و «تبصل هنکلیل

 برح هدناتسراجم . ردشفلوا میفرت هیامظع ترادص

 تعنع هتتهح نودم هلقارادرس « ندنفیدلوا شلچآ
 هدارغلب نمد «بولوا بجوم یمادنا « هدهسیا شعبا

 «هلکعا رارصا هداط ناتق رکسع «ندنکب دل رل ار دق

 شا افتخا هدنسهناخ كندو رهدلونناتساو رارف

 مادعا هد۱۰۹۸ «بولبراقبح هنادیم هدهسیا

 لهاانو نی. . ردنا یدب نقاوآدص تفعرمار هه وا

 یدبا مدا رب راکهلبیحو بذاکو

 دجا ناطادس (س 1 ها ا

 دنسم هدنرود كلانا الاخ

 لصا نع « بولوا ندارزو نالوا لئا هترادص

 ندنساقتع كنافا فسو یساغآ هفرشلا ةداعسلا راد

 ًةناخ «بونلآ هنونامه یارس هک یدیا

 قلرادطس هدساخ دجا ناطاس دههو «لخاد هن هصاخ

 شلوا لئا هنماقم

 هد ۱۱۱۸و ءبصن هنکابلاو زوسغآ هدعب و باح

 هلترازو هنر هد ۱۱۱ ۰ .یدیا

 <« قرهنل وا نیس 4.2 یا سی رەق هر ندقدلوا دع ام

 SNN «نیشل همق كندا واد مرگ تدم ر 1

 ۔ورو دن دح رزو هدنل نع كناشاپ نام و «یعق و

 . یدیا شاوا ماقم ق داد هد

 روما ۲ N ٤ اورام نداشاب

 ردق یا شب زکلاب « هلغاوا هعادبلا لبلق هدهبجراخ
 نادوبف «قرهنلوا لزع .هرکص ندقدلاق هدماقم و

 فسو هد ۱ 6

 تقو قوح صد ه دنصم 9 هدهسلا شلوا ارد

 هد ۱۱۲۷ «قرهنلوا لیوحم هسودر یباغنم هدمب

 یبهناتملعم رب هدنل و ناود ٍ ردعغلوا لتق هداروا

 . ردراو یلاخ رو



 ی ل س

 ( -- هداز 4طلاب

 هنسهدام وا هطااب ا اشاب نامیلس

 هجاوخ » ] ( = رم اب ام
 ا هنسهدام « اشاب نایلس

 [ ۰ هلروسب تعج

 دوم ناطلس ( س طواص

 نادوسق 2 لوا | اشاب ن میس

 ۱۱ ؛ 4 «نکیا ندنرلنآدوبق نوبلق بولوا ندنرلاشاب

 ؛ شلوا لا هروک ذم دنسم هلا یناریم ریم هنر هد

 تافو هددسمزا هدعب « بونلوا لع هد ١٤۱۱و

 . ردشعا

 ناخ دو ناطلس یخد و

 ی 9 لزا | اشا ۱ نامیلس

 لئا هینادونق دنسم هد ۶۹ « بولوا ندنرل

 لزعلا دمي « بولاق هدماقم و هنس ٤و )شفا

 . ردشغع۱ تافو هد ۸

 تاناح نایلس ناطاس فو | اشاب ن زامملس

 لصانه «بولواندنسارزو
 او رکن زاید هدنررقس نارا یدیا یدتیمو لراع

 ؛شلروس لش ه اروا مدت ك دادفب  نکیا یسل

 ۔ اج هدعب هردشلوا یسلاو ینافع ید كدادغيو

 هلترازو هر « هدقدنلوا حض یرش نفوا هدناتسر

 افمتسا هد ٩۰۲ . قرهنلوا بصن هنکابلاو اروا

 . ردشع | تافو ند«  قوجو

 روھ-

 ی  لوزج نامیلس
 «بولوا ناوم كن

 ندهبتاقع ءا یامدق

 ) ملص ) ین زر یرووا | يلچ د اس
 - وقم ةموظنم نالوا لوادتم موبلاو روم ه دنقح

 دیزاب نب ناهلس ریما هدننامز ترتف . ردیمظان ته
 كوس . ردندارعش نالوا رهظم هنتافتلاو هبا كلوا

 هب یبا موز كنبزاف ناخروا نب اشای نایلس دوم یرد
 رشت یخ تان ةر رک نم ةمطق «هلیا تربت یکیدک

 . یدیا شلنا

 نوک هلن بن دز تا2 :
 ا ۱ شضمالا نامىلس

 تاسدا . ردیفاخو ید كيلمت سا ملا وا بول

 . ردشع | تافو هدنخم رات ۳۷۰

 ی ل س 1°

 تارا یحاص یلوط دب هدرمشو تغلو هده رع

 | ینیهذم كنوؤوکدوحت .یدبا یحاص حالصو دهز
 . باتک» , « ناسنالا قاخ باتک» .یدردا مازتلا

 ات » . «تاشلا باک » ««لاضنلاو قبسلا
 1 اا و یادموضتو ىتاقبل أ” هلرلناونع « شوحولا
 ۲ ۷ ۳۰۰ ::اردراو یرانا راسو یاتکرب هلسناونع

 ۰ ردشعا تافو هددادفب هدنځګ ر ۳

 " كنلغوا لحات-واو ناخ هرق ۰ ۹
  ناطلسزواب «بولوا یردارب ۱ ناخ نامی

 . یوفص لیعاعا هاش هدنرفس ناریدلاچ كناخ ماس
¥ 3 ۰ 

 ۲ اهم ثناشاب ورس> . این اور رک ندرام ندنف رط

 . لوتقم عناکمو 4 شا تمواشم تقو یبخ هنناج

 ام روضح یعوطقم رس « بولوا
 ۰ یدیا

 ءاعإ el ۳ نامیلس

 ۳ تمج ار هنس هدام

 (E یدنفا ندلا دعس نامیاس

 خرا ۱۱۳۱ «بولوا نده ام ءارعش نارام

 «هرکص: نایک دتا ملع لیصحتو ؛ شم وط هدندامسرد

 : «بولوا لئان هتفالخ « هلاستنا ه هدنبشقن تق رط

 لاحرا هدنسهنس ۱ ۲۰۲ «هدلاح ینیدلوا نزک تل ع

 دجا تابوتکم هجرت » رک سم نددلح 7 . ردشعا

 هم و .« لف ترضح ناود حرش » ۰.« قوراف

 « « باصنلا هلم » « « اشلا ةحود» .« نطاطما

 4« هبرضم هدیصق حرش» 6 بدالا نوناق تل هجرت »

 « رکا هتف هجرت » 6 یدیس درو حرش »

 ۰ فرع نم ثب دح لات «« جات لاسر »

 بحاح » ۰ « ظفلا برض حرش» نوا *هلاسر»

 ارد «« هبدهآا ةصالخ » «« مظعالابرض

 ءوللا دوق هچرت» « « نوعاط “لاسر » « « رثا نا

 جرش » «« کلاناس . ىف یا ةلاسر » «« هول

 4 6 موقتلا نسح هلاسرد « « یونثم تابا شم

 ًهلاسر » .« رشعاننا روش نا ىف ردبلا ةدع *هلاسر»
 « « بالالا یلوا بادآ ةلاسر » « « یطسو ةولص

 (٤ «هرشە لاصح هلاسر» «« ردب باصا بقانم»

 4 6 هبلکلاو ةشزا ةدارالا ف هيلع “دارا ةلاسر»
 4« هرشدم ءرشع لودح » « « رشم انا هما لودج »

 هجرت» 6 هفوصلا ةدبقع » « « مظعا ماما بقانم »



 ی

۳ 

 ی ل س 3

 رداقلادبع ةولص حرش » « « هفوصایا خویش لاوحا
 هلاسر » , « نیعبرا ثدح طقن یب حرش» ۰6 ین ۱

 .ردراو یرامشالیخرو یراتآ ئاسو « هسخ ر هاوج
 : ردندنرامشا لج تاحانم وک

RE Bn 

۴ 

 ۳ ی

 ك

 هلص نداتف ىوم ملت براپ

 همت ىد اهل نعط ی رب ردع

 ریه راکت جعس رک هد بودی آ یفیقوت
 هلقص نداطخ هدتعد رس هارهش

 لر ورس شرط وک هدنارا

 ۰ نوا دارا رق زس 3 هاش ناتا

 الت شل ای هاشکام 2 دم بولوا یرادیکح _

 نددوخ ی ءا ےک یسهداز ردار . ر دبلغوا كن

 ERE یآ زکس بو دا سولح هد ۵ کوا

 شیع قم آ و یوخ شوخ هردشعا تافو یرکص

 3 یار اکو لئام هنر ش 38

 الما دج كنامع لا ةلالس
 ی را | هاش د زامنلس ی

  هدلاح ینیدلوا یشر هلق هدناتسکرت بو
 ناهم هدناسارخ هلز وا یتوح> هدنحورخ لزا

 كنب رکسع لوغم هدكعل ٠ه یدیشلوا نزهیخ هدننرق

 1۲۱ كرهورو یرغوط هر هللا یدک ۶
 .یدیشعشرب هدنتهح طالخاو ناحزرا هدنسب ریش رات

 رارب هلیس هلیبق هاش نایلس هرکص قدننافو دكزکتح |

 یتسیداو تارف « بولوا ی هكا تدوع هننطو

 ییا داب, یی لق نینجا نا مک
 < و دتشالوا قوم ىکا مدکسکع قاق كرةر دزوي

 یف دم «هلغغلوا نفد هدنرانکتتارف «قر هلىراقىخ یفعت

 كهاشنایلس .ردفورعم هلک د (یرازم كرت) مویلا

 نوک هلا تکی رقم ندرلن و بولاق لغوا ترد

 هلا رادند و .تدوع هنرلنطو هلب زا هلممق یدغوط

 هدروقج :یهمروش دلقاخ هللا نورد
 هل رلل وغم ندا ه را BSH هداروا : بوش

 هتم دخ 9 هبلاراشم هاشدان لک ا تن واعم بور .وکف يعض قرط و ندنرکسع قوعلس نیدلا ءالع

 | جناموط نوجا زا هنسهلیبق و هکب لرذطرا "ةافاعم
 صصخت یتسهووا جوک نوجا شق و ین هلباب ا د یقوم . روینلو یرلهبرت تان اطاس و |

 اردن «بوشل رب هداروا لرغطرا هلهح و و و ؛شقا

 ناخ ناغع ناطلس یزاف یدنجرادنزرف و « هتراما

 . ردشلوا لئان هتنطلس

۳۱۳۱ ۳ 

۱ | 

 ی ل س

 لروس مە هه د ۱ ی نان
 بوسنم هب هر وع الس

 : ردم” ا كاد يا

 لغوا كموکشارادو یتوروت تلنایعه اش یسجمر

 كوس هد ۱۰۰۹ و ؛شمځوط هد ۱۰ 4 « بولوا

 ییدشنا اجلا « هنیرزوا لتق و تیولغم كنيردب
 « قرهنلوا ملست هریک لام هاش ندنفرط راکنیریش
 ؛ شفل وا سبح هب هعلق رب وارا هلبا در رهس یردار

 .ردشعا تافو هداروا دام تدم:زآ و

 هاش ربکا و لغوا كلام هاش یسیعکیا
 هردشعا تافو هد ۳ «بولوا یردارب كنب ات

 ه ردنطنطم كب یسهرت هدهرکا

 كولم بها )7 ۰ ۰

 ۳ ۳ | یو نامیلس

 نارا هد ۱۰۷۷ هرکص ندان سام هاش یردب

 « بوروس وک هس ۲٩ و ٤ شلوا یهاش

 . ردشع | تافو هد ۰

 د هر مرا :

 2 0 ۱ ینارهط لامیلس

 2 یدیشعا تلحر هناتسدنه کودک

 :ردندنراعشا ؟هلج تس اوش نالوا یلاعسح
a 
 دنا هدیرف ا نت تحار یارب ارش

 دیشکس فن یزورهسود ناوتیم دنهرد

 1 هنامنلس
 مم

 هاوح قهدهبنس تنطاس تاب

 كاو ىلع كا كوس كا كەش

 حجر ید هب هف وصايا هجرامعم نف «بولوا یمنصم
 ییعنوا كن هبنافع ماظع نیطالتس .ردراو رلندبا

 «بولوا یسهدرک اس كناخ نایاسناطاس یتوناق نالوا

 ا

 .هسردم «یسەرانم ٤ ی هفرش رح وا ییکیاو رشرکیا

 ردسرا يه و تعص را تكيانس رارمعم ر ومشم

 یشداراد «یسهناخراع «یسهناخت رامع E مک

 .ردراو یسهسردم هګ را ص وصخ هناصح بط ناو

eردشمناوا لاک ا هدنحرات  Eهدنکوا یلارحم  

 نایلس ناطلس هلا ناخ ناهل ناطلس هبلا راشم *واب

 دا یش چاق رب ر هلا ینای ناخ دجا ناطاس و ینا ناخ

 . ردل داعم هنس هبلخ اد هر ظ:میسهرظنم ندح راخ «هلغلوا

 كروک ذم فیرش مماج یغد هلع كور ک هدنراوج
 ۰ ر دامسم هلمعسا



 ی ل س

 ۳۳۰ هو اهم
 | تو هبنامیلس

 ندندودح نارا « هدنسبق رش لاع هرتمولک ۰

 هدنسهرآ غاط یا قرهلوا هدهفاسم كالهرتمولک ٤

 «بولوا هبصقر یزکرم قاعس عقاو هدهووآ رب دتع

 ۳ دلک ی ۱۷۰ :یدومی۱۰۰۰ زکلای
 هطن رشعماوج ددهتم «یسلاها ۰ ر

 - اجت كلشياىلبخو یتکم ناببص چاقربو هبدشررب «یس

 یراهناخابوب و یرلهاکتسد تاجوسنم كون هلتر

 لامعا یخد كتفت عون رب لوقم هدتهج وا . ردراو

 « بولوا غمض یبهجلشاب كنسهبراجت داوم . رونلوا
 .رولوالصاح هدنراراوح كل هبصق مه «ریلک ندناریا مه

 هلراررب ندنرلمد «بولوا قوچ یرلهویمو یرهجاب
 هلاوبتق هرص رر روللوا ریبعت ( زیرک )و ردا طالتخا

 لغلوا هیصق ر كلهنس زون کنار . رولوا یتس

 لزوک كب یبمقوم «هدهسیفو یراثآ ناباش هرکذ
 هج درک يل نالا ندم دغا و لدم یساوه و

 هینایلس س .رونلوا ملکت یخدهکرتو هجم رع «بولوا
 «بولوا یساضق زکم گغاعس نالوا یمانمه یساضق

 ندندتهج ینارخ لاعت « رازابرهش الامش :رتعلک اقش

 غاط ےسجو مع نالوا هدنمان نورکم هری و هک

 1 1 ط هرق ابونج و نایزاب ندنتهح یبونح بیو

 هال نالوا ندنساضق یغاعس زوررهش هلیسهبح

 ناریایخد یرلتهح لاعشو قرش «بولواطاع هلرلاضق
 قلغاط هرزوا تسم وم یسضارا هرددو دم هل دو دح

 كنبلاها قا ؛بولوا تبنم كب یغاریوط ,هدهسیا

 یماوه ۰ ردعورنعریغ یرلفرط رثک | ییالوط ندنتلق

 ر ,هبرآ «یادغب هدنرهووا .ردمالغاص كب و نرس

 «موزوا هیلشاپ یخد هدرلغاط «هراسو رصم «نونوت

 ۱۳۹ اضق . رولوا لصاح راهویم یاس و ران نوه

 هلبایلاها ۲۰۰۰۰ بولوا یواح ییهفلاط ٤ و هبرق
 یرادتمر و درک ی مظعا مىق كنس هنکس زدن وک
 . رد رع

 IE SEE O ار هام یا ندی امیل

 ندنرلتهج ینونجو یلامش برغو برع « بولوا یسق
 هللا هاربا دودح ندرافرط راس و هلیغاعس روزرهش
 بولوا قلغاط هرزوا تموم یسضارا .رددودحم

 .راغاط . ردراو یخد یراءهردو رابو یراهووا تبنم

 ی ل س ۳۳۲

 یغاریوط . ردربوصت نایاش یرلمقوم ضمب كنب
 کر دشت تاناویحو هلتعارز یسیلاها «بولوا تبنم
 4 ارز لوصا و تلق كنسوفن « هدرلهسیا لوغشم
 و یضلو ا صقانو یکسا كب زونه

 رويل هربدتنا قسب زج كب كنەدافتسا كج هلس هنلوا

 ع ۲۲۰۰۰ «بولوا ا ه۱ 1°

 ردلسم "الماک یروصق و یتادلک ی ۰ «یدوم
 یرادقمر «بولوا درکی ما مق كن هلسم ءلاها

 بام كنراره هلابد ًامسقو لفسا باز . ردیع هد

 1 یسیونج مقو باز یسلاغس مق ؛بولوا هدقاعس وب

 هاو ۵ ریز هحورب قاعس . رد هدنسهضوح هلاید

 ۶ ردلماش یهرق ۱۰۳ و هیحان ٩ «بولوا مسقنم

 ۰ یدلاها

 ارق رادقم هبحأت او

 ۱۳۹ دروزره

 yr ۳ ریتعاذک

 ۱۷۹ ۳ هکر

 ۱۹ ۱ نایاب

 1 11o راز زابرهش

RAEو ى میلس تب کیا  

 ارتسا دماح وبا میش هددادفب بولوا ندهعفاش

 ماش لحاسو *رشع | مولع ذخا ندالعریهاشم راسو

 دردشمل و لوغتم ها هدافاو سردت هدنسهبصق روص

 الاخ ینیدلوا زواعم ی ا لاک «هدنګ رات ۷

 دن رق راح «بولوا قرع هدرجارحم هدنندوم ندع

 رخ » 16 اشالا تاعك 9 - ردن وقدم هدهریزح ر

 یربتعم فیل چ واهل رلناونع « ترقتلا» و « تدا

 . ردراو یراثآ ضمب راسو
 هک ن ار | یارک میلس كن ۱ ندن

 «بولوا لغوا كار رداب یزر یسیجر
 ما رکل دام هدعب « هلفلوا یص هدشافو كردن

 «قرەناوب هدنت روج كجا كرت یگ رق ا

 کما تماقا هدنس هنر كاوح ماه هاتف لوناب

 یار کن دم دارا بلع رق هدنخرات ۱۰۸۱ « نکیآ

 رق هنر «هلل نع كوا ,هننرژوا یرلتساکش عوفو

 زات راج كعبار ناخ دم ناطلس « بولوا یناخ
 قغ و تمدخ قوج كب هدنرفس نالو عوقو
 امازرکص ندکدتسا قلناخ هنس ید . یدل ورکا

 سا یعا افعتسا ندقاناخ هدنس هنس ۱ ۸



 ی ل س

 هد ۱۰۹۵ و شم وا ین هسودر < قرهنلوا

 لوصو هندصنم « قرهنلوا نیست ناخ هع رق ا

 یرلن و .هلکتیا فداصت هنرلموه هعرق كراسور
 قوچرب هللا بیقعت ردق هدودحو مزو بولغم اب

 هدنخرات ۱۱۰۰ . یدا شا ذخا عانغو ارسا

  هللوا توعد هن وی اره یودرا ‡ للا یرفس هک

 مان زوبراق و « بولغم یرلیلبرص هدیوکسا «قر
 هدیهاشداب ترضح دزن یتامدخ . هک ا ریس ی قش

 هلیساسک | تعلخ هدهنردا . بولوا نیست رهظم

 نوت: هتسلارت ما انکل شاط روعو , فیطلت

 لصاح هلسافو عوقو كنافوا هدهرص وا .یدیشلوا

 هلب رایتخا یدنک .هنرزوا یردک و نزح نالوا
 نوعبص كیارک٣ داعش یسهداز مو «تغارف ندةلناخ

 نالوب عوقو نوجا 3 یاضا «رار هلکقیا تعافش

 هدنندوع هللا ا ریما « قرهنلوا لوبق یا هسا
 قفوم هکعا فرط ر ینالتخا ندیا روهظ هلنابیع

 فیطلت ندیهاشدا بااح هدندورو هماش .هلغلوا

 هنتماقا هدنک.اتفح یهدنراوح یرولسو ؛شلروس

 معرق «هدنخرات ۱۱۰ . یدیا شفت وا هدعاسم

 هنیدنسم قلناخ ًاثلاث « هنیرزوا یساعدتسا كنسيلاها
 فوةسومو هڪ یخد هعفد و « قرهنلوا بص

 ۔ وک یرلتمدخ قوج ك «هلغمل جا ىراهراح برصو
 هده هلا صم نانلوا دقع هدنخرات ۱۱۱۰ « بولیو
 « قرەهنلوا توعد 4 هنردا <« هلةلوا لقتسم باس

 هلط سوت كمظعا ردص « هدقدنلوا تافتلا رهظم
 ىماقلا ىصن هفلناخ تیارکلود یلغوا و یسافعتسا
 یرویلس هلناصیصخو شاعم یاو «قرهلبروسب لویق
 ره «نکیآ هدکعا تماقا هدنکتفج که دنراو
 « بولوا لصاح تدور هدنرهنایم هلیلغوا هسلصت

 رومأم هتماقا هدزوریس « هشرزوا یساقلا گو
 معرف امار هدنحم را ۱۱ ء قالطالادء .یدشلوا

 . ردشغا تافو هد ۱۱۱ و ؛شفلوا بص هنفلناخ

 .الس «بولوا یلغوا كیارک نالبق یسیعکیا ا
 هد۱۱ ۵۰ و ؛شفلو یاغلاق هدننامز یفلناخ كبارکتم

 ندتنامز قیاس, ناو ؛ شفلوا بصن او عرف

  هداما كنسارسا سور نالوا راک هدنلا داراراتات

 باح هتداعسرد هد ۱۱۵۹ ۰ هلکاروک یتمدخ هدنس

 . ردشعا تافو هد ۱۱۲۱ و ؛شلروب فیطلتو

 «بولوا یلغوا كنا ناخ یارکعت ییعچوا بوت

 ی ل س ۳۹۳۲۳

 « شف و یافلاق هدنفلناخ كلبا كمارک نالسرا یمع
 «نکیا شملکچ هنسه رق یللفاچ هدنساضف هزو هدعبو

 هرکص هنس ییاو «بصن هنغلناخ عرق هد ۸
 یغنیدل وا هدکّما تماقا هدنکاتفح « قرهنلوا لزع

 « بونلوا بصن هنغاناخ مرق اینا هد ۱۱۸ 4 «هدلاح

 رلسور  هرکص ندقدنلوت هدنتیعم نوامه یودرا
 رارب هللا شاپ مهاربا « ندنرلکدشیا زواج هعرق
 هد۱۱۸ ۰۵ «ندنرلقدلوا مزهنم كرهلردنوک هلرکسع

 .یدیشلوانوذ ام هتماقا هدنک اتفج هدنل وصو هتداعسرد

 قاوم « هدهسیا شلوا یناخ عرق لا هد ۱

 وای ام هتماتا مدنک لتفح هن هدشدوع بوس هلوا

 . ردشعا تافو هد ۱۲۰۰ و ؛شلوا

 ناع دو ۰ ناطاتس رود ۱ اعار دم
 رک هترادص دنسم هدنات و

 تلود “هرادا كننطو . ردیلنیوخ «بولوا ندارزو

 - راو ؛ شعا ترم هب نمش ,هنیرزوا یسمثیچ ندهیلع
 اب ماط رب هدنالاا شعب و هدنتسم نوامه یود

 یثاب یجاتسوم هدهنردا < مر ندقدنل و هدرلتر

 كنغام وا یرعکی هدنخرات ۱۲ ۰ ۰ یدبا: شلوا

 ققلو تاذ رب قدالو یرح هدنرادص دنسم هدنوغل

 هنسهده« ترادص ره٥ «هل اح هتداعسرد «ینم هنموزل

 «هن رز وا تم دخ نسح نالوا دومشمو ؛شغلوا عیدو

 نالو عوقو رک ندقدلاق هدماقم و هنس ترد

 هدهنرداهلغارادرس ودرا جا هدنسهبراع هيسور

 ةدکمرادنوک دادما هننمهملق هنرزوآ دل یغیدنلوم

 «هلکلروک یت اطبو تواخر هدناصوصخ ضعب راسو

 -وسلک.قرهنلوا هرداصم یلاوماو «لزع هد ۱۲ 4 ءع

 قالطاوونع هرکصیآ جوا «هدهسیا شفلوا ین بیم
 ٩٤و هنکلیلاو بلح هدعبو هنتلایا ییا مور «قرهنلوا

 صاخشا ضع) قحماو ؛شلدا بصن هنت الو ماش هد

 قاتا «بولوا كانشردنا ن دن الص تبص كت تک

 یلصم قفاوم یزع بقەرد « هل فا وا لتخ لح

 تنایقشا لذارا مقاط رب هرکص ندنلزع « بول روک

 . ردشقیا تافو ًادیهش هدماش «كرهشود هنبلا
 هنسهدام هيلا » ] ( 561162۲0 ) اس زا

 | ۰ هلبروس تمجام ۱ رس
 ءارمش ریهاشم ( بت نسح

 ینیدلوا ی (نوت) 0 7 یمیلس

 هل را دل صحم ادتساو ؛شماشاب هدراوزبس «هدلاح



 ی ل س

 هجوق رب یکجهدیا لیصح ینسیکرو « بولوا لوغشم
 یلث کهدنلا ,هنرزوا یرازوس قح شمب كنراق

 ئز « كرهبقا لوبق تیرومأم دەب ایف «هلبا رک
 هب هف رش دق | تراز اج یافاو تحاتس هدارةف

 یوضر دوم هدنحرات ۸ ه  .یدشعا تاقوا رصح

 یثعن « بودا تافو هدرادناهح نکردیک هراز

 همتا حدم . ردشفلوا نفد هدارواو لقن هراوزبس

 یراعشا رباسو یتاحانملوبقهو یدناصق لز وک هدنقح

 : ردندنتاجانم ر تب کنار وش .ردراو

 نت جب نآ زا نعاب یهلا
 نزو دنزرفود و یو و ېن
 داکدرک یا دوخ لضش یرارب

 راک شب ارم اید و نید رد هک
 سکب یاع ارتجاح یی
 لا سب و یشاب وت نآ "هدنرآ رب

 اشاپ ردنح هلا زادکسا هدنداعسرد |

 ناطاس هدرګ لحاسو اا ۳

 رب شمل رب دباب ندنبناج یرلت رضح ثلاث ناخملس

 فیرش عماج رب یلهرانم ییا هلیسهلشیق یراوس
 .رداعس ءلمساو ید یسهلم «بولوا هراسو هاکردو

 و هدعدق نامز ( 56۱100۲۱6 )

 یرب :یدیا راو رهش یا هلسا ۱ ا
 «بولوا هدنسهعدق ةطخ (ایکلک ) كنلوطانآ
 هیحان هدنساضت رومانآ كنغاصس لبا جا موبلا

 یرکید س .ردیسهرق ( قناس ) نالوا یزکم
 «بولوا هدنلحاس نزع بونح كنسهر زح هیلحس

 رب لقتسمو « یدبا یر كرليل هراغم ندرلینانو
 ندرلبلحاترق ۰ یدروللوا هرادا هدننروص ت روهچ

 ندهلزاز «بونلوا برخ ندنمالسالها برع هدمبو
 . رددومشم یراثآ ضمب . ردشلوا نارو نوتبسپ

 كن زکد هر (یرولس دوخاب) 1
 لقتسمهماتج هدنلحاس یبا مور ۱ یرویلس

 كل هلاتح ,بولوا هببسقر ی زکر اضق هدنفلف رصتم

 ٩۰ كلوساتسا و هدنسسونح برغ هرتمولک ۲ ۰

 بولوا یسلاها ٩۷۱۰ .ردعقاو هدد هرتمولیک

 زکلاب . ردنکس ندیدوم رادقم رو مورو مالسا

 . ردراط ك یروصق بولوا هعشانک یغاقوس
 هدنفارطاو یرلهارخ هعلقر سا هدنتسوا كن هبصق
 هرکرز هدهتسو ترا هغ دلوا .روبللو را هعگابو غاب

 نامز «٠ بولوا هب صق رب کسا كب .ردراو یریاس

۳۹۳ 

 Es دحا رار ارت وراز فک |

 راز هلبردارت «بول وا ی ر داریشب 3 نام هک

۳ ۱ 0۹ 2 

 دال ءرام ندرت هل یمسا ( هبرییلیس ) هدعدق

 شهبصق و سوداقرآ روطاربعا . یدیا یر

 ةودوا ) هلتتسا هنما كتهمسقودوا یسهحوز

 ۱۷ هللا هبصق یماضق س .یدشا همس ( سیلو

 1 ۱ . ردترابع ندهیرق
 4-) كردنمس او كردم“ دوخاب

 : )یو J ۳ ۱ كردامس

 كلا كنهروک ذم رازج «بولوا هطا ر لادنس هریغص

 هل ۲۳ و هدیلاعش ضرع ۰۳ ۲۰۳ .ردیسیلامش
 Ey سورعا قرهلوا هدنسهرا قرش لوط ۲

 ۲۲ كجافآ هددو دنسیرغ لاعش هرتمولک ۲ كنس
 بونج قدس یغلامش .ردعفاو هدد رع بونح لمم

 ۱۹۰ بولوا ۱۰ یضرعو ۲۹ یمظعا لوط هب قرش
 زکص . ردیشک ۲۰۳۰, یسلاهاو هرتمولیک بم

 هلیعسا « هماق » ینمی ( نورتساق ) .بولوا هدنف رط چا
 یرهارخ كننرهث ( یارتوماس) کسا .ردفورعم

 مدق ۷. یسضارا . ردعقاو هان کات لحاس

 ترابص ندنراکتا كنغاط ( یراعنف ) نالوا یعافترا

 دار تم هتساضق زورعا كنغاعس یني «بولوا
 ناطلس متفلاوما هطا و . روللوا هرادا هدننروص

 .ردشغلوا مض ه هناك كلام ندنفرط یناث ناخ

 ۱ یاس
 «بولوا ندنسارعش ین ام

Ra ۳ 

 ۰ ردندنرامش لج

 ران ندرا وا مساق یغارچ معبط

 رولک ندراطع هغامد انف یو

 راضنالا ةغرخ ن دلاعس ناخد ونال .ردعفل و
 اسو هدنرلازغ دحاو ردب هک ( یدعاسلا یجرزا

 هعقو دحا « بونلوب هدول ترضح تیعم هدناوزع
 9۶ ندا لوسر ترضح فاح هتتسیدنک ةد
 بول وا ند ها ءالضف و نامعت .یدرلشم وہ اطعا

 اور رو ا دیهش هدنس هعق و ناع ه دع)

 هوا ص ترضح تعم یخد هدنسهرام نیفص

 >رزنا یراصنالا دعس ن كلام ) س .ردشفلو

 لاس) . ردشنل و رضاح هدنرلازع دحا هدعبو

 ووا 5 اتش هدهفوک هک ( یدسالا هم رخ ن

1 



 ( 5۵90۵91 ) ناعس مس موط اهدو

 كتار e 1 A ۱ كامس 3

 ( لوود ) هلا تارب  هدنبسد رغ لامش هرتمولیک ۱

 ه اتش هوا هک لکشتلاب ند:نءاقحأ تی لر

 ثالهرتمولک ۸۰ اسرق . هلنارح ییغوط بر

 هنن کد قاردا ا ندنایرح رب للقم- دالوط

 هدنجا كزىكد ندروماحو موق د 3

 قص ك یتغاس .ردشعا لو نور ر نوز

PRما ط رب هدنفارطا ی  E 
 ES ۳ ی هدشفا 1 یصعم . رودنا لصاع

 راس لیخ

 ۱ وامس 0
 برع مه كن ههأت و و كا

E 

 هدنرانک گاج نالوا یادش قر هوا هدنسیونچ

 یزک سو عقا و ه دنس هر وذج ته> كنلوک و امو

 اب 7 یسلاما ردق ° «بولوا هبصق رب

hak 3 

 «بولوا |
 ۔رلغاط یهدنفارطا «بولوا تعاس : یسهراد طرح ۱

 ۱ ه دنغ اس, هات وک كنت الو راکدنوادخ

 ۱ 4 و یک ۳۲ < یسهسردم ۶ « یدع»س# ۷ ینارش

 ۳۲ ۰ «یاجر اخ ° «یتکم ناییص چاقربو هبدشر

 ر یسهزاغمو ناکد ۳۸۲ «یلورف ۸ . یسناخاد

 ۱ - وق هرکر هدهتفه «یود یرکسص ر « یسهل-شیق 3

 ددع 2 هدهفاسم قاتعاس رو یرازاب رولیر

 یدودح كنت الو ندا .ردراو یه یلدروکوک

ED HENهلیشر ط هادم یناحارخاو  

 ید هللوب ریمد ین هلیقرط یلخاص یکی دو
 كنغا_ ےس هیات و و

 هلغلوا هدنبو

 صف وامس

 هات ییهرق اب : لسالو ندا ندنتهح

 هلمس اضق ۳ ارش یارغاعس هسورب "دلایش

 ندهرت۱۲ ۰ رار هلیسهبحات یدرآ غاط .رددودح

 یسضارا .ردراو یسلاها ۳۲۰۰۲ «بولوا کپ

 هژرلن امروا یک | كنبرلغاط .رولوا لصاح یاون
 ااو نکروک «هشدم «ماج یراص بولوا روت

 اضق . رونلوا مطق هتبسارک یلبخ و «رونلوب رلجافآ

 .ردهدقفواجارخا ,بونلو یندعمنویقن آرب هدنلخاد

۱ 

 ام س
 «ردرېر هدنتټالو راکدنوادخ . ینا

 انو هدنسانضو واعس نالا فدا 1 راس

 ۔ ہدیا نارح یغوط هب رع « هلن اعر ندلوکررب نالوا ۱

 هامش .هرکص ندکدتا لوخد هنغاعس یسهرق كو

 رهرد ماطر ندلوصو غاص و «كرهلود ی عوط

 خم ما ی تن تا و یو ی را
 هسورو ؛راقآ یرغوط هقرش لاعش هلیعسا یلرفص

 ,هعل وا لصاو هنسهیصق چا هلب | لوخد هنغاحس

 ارا سوارطا
 . رولیکود هنیزیکد همم ,كرهشارب یخ هلرفولیو
 [. تعحاص هنر هدام « جا اعم » و « لرغص وص » |

 هنها وک هدندب الو راک دیو 5 لوک ۱

 لوکرب هدنساضف دا ك_زماهس ]

 . ردعقاو هدهووا كج وکر هدنسهرآ رلغاط

IERرل ییمات ل افحم 6  

 هاسم هلضفو ردنا كلا ل هزذ ماحطر تا قد
 ی ۰ ِ ۱ : ی

 ردنا e 2 یر نايبلا فا

 | هوامب
 نابکو د هتارف بولک ندن رلقلق اطب دج و ه دنسدق رشب وذح

 کا هلح هدنفاعس هلح كن الو دادغب
 هرتمولک ۲۳۰ كدادش و ۰

 ندنیصنم كنو یقرهلوا هدنرزوا ك( ناشتا طش )

 هبصق ر ی زکر اضق عقاو هدیراقو هرتمولرک ۰

 هرزواقل وا یعدش یمظعا مقو مش ی-هلج بولوا

 یر هناخ .ردراو یتکم نایبص ۷ و یسلاها ۰

 کز اعس هلح یساضف نوا ۰ ردل وم# ندعبرک |

 ۱ ینرع بونج « بولوا او هدنسیلام برغ یاهتنم

 قلوا ا

 ه اوبد الاعش, بولوا ترابعا ناینعسف قرش وج

 رغ بونجو ًابونج «هلیتیالو هرصب ًاقرش «هلیساضف
 واو یجارد . رد دودحم هللا لوح یخد ندنتهح

 ۷۰۰۰ یسهرعتس هحاسم رار هلرهیحا رراوج

 یعمش یسیلک مسق ۳ بولوا ترابع ندهرتمولیک میم

 زکلاب ۰ رد راو یسل اها 1۰. یرزوا

 وا و یجارد نالوا یرازک هیحان هللا اضق زکر

 ۱ دل را هزبس و هوم هللا هد ونتم تاب وبح بواوا ت

 شکا |
E ۱هلی دیا ربوطت رلةلق اطب و «ریمعل لودح ندنفر ط  

 « بواوا نکاس هدنروص یاد ییلاها رراوح

 .ردن راصندنر اشم نابرع نیشن هیحاضق *یلاها روصق

 یلیسلزو كنلودح هبدنه هدهسیاتبنمكم یسیضارا

 هنزخ اربخا « بول | یناح قاقاطب یرلفرط

EOلو هدافت سا  
 نواقحمآ كنسضارا اضق هدلاح یادم ردا

11° 
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 هتعلشاب . . ردنرابع ندعود 1۱ ۳۵۵ نم نادف

۰ ۵ ۷ 

 یس هبلها تاناوبح . ردقلامرخ ید لحم كلعود 4

 SS هه هتاوبح تادلوت یونس «بول وا قوح

 «رتسا ۲۹۰ «بک ص ۱۱۰۰۰ «تآ ۰

 ۰ ردنادغب هدهحرد یعکیاو هب را یالوصح

 « ریغس

 ندیک ۲۹۴ و" نزلق ۷6۶ هود ۳۰۰ ۰

 . ردنرابع

 - ثاذ یا ندنس | رش را اب

 .یدنا نذنرامژالم هکر )رس ناطاس یسجر

 : ردکن وا یعابر وش
 داغ مر نوچ زار عوک هک ای " 

 دنا-ء مه مم نوچ درد اب مریم
 یی یداتش لک رد قاب دو

 دنا مه نآ ام مایا رد كسل

 «بولوا روهشم هلیتراهم یءهدقللاک ی سینکیا بس
 کا تاب وش . ردشع | تافو هدنخحرات ۷ 0

 مسو, یتسمدب نآ ریشمش مد یابییز
 مس و یتسدار الی مدرکیم ر ارلحا

eهلیبقل (یرمس) ندالع ربه اشم  

 . ردشفل و یسآر طقسم كتاوذ قوج ر بقلم

 هدسنقرعس هده لع ا 1
 -.. ۰ لا رهس

 .ردع-ا نلرو

 -رهش روهشم كا كنطسو یایسآ |

 دّءص كر هل اءاروام بولوا ندیرا ]

 ناب ناذلو هدنلا ثب هبسور مویلاو ةو

 ۳۹۲۳۸ ۵۰۳ رد كنتلایا ( ناشفارز )

 لب

 | ناشفارز ,هدیقرش لوط ۱6۳۳۸ هلبا یلامش ضرع

 لونج یە لوص كره (ارد هرق ) هلر کد مانو

 ۲۲۲ كناراخم « هدهفاسم كلهرتمولک ۷ ندنرانک

 واک ۲۰۸ دلدنکعاطو ەد نس ونج قرش هرتمولک
 هدنکا یار كغاط رب و ه دش ساب ر بونح هرم |

 . ندرحمیاذح «بولوا عقاو هدنرانک هووا رب تقرهلوا

 كا كن هبمالسا تدب دم . رد راو یعاغترا هرم ۷ ۰

  شفل و یاب كکنلروعت تقو رو ندنزک ار قالراپ
 وا یسیلاها 2۰۰۰۰ یخد مویلا لرهش و نالوا
 رزخ رح هلیطخ لو ریمد صو صل | ىلع « بول

 ١ هبصق ر و مارا طساو هلا ه رص)

۳۰۳۳۹ 2 

 ۱ کم هن وک ن دن وک ی هنل وا طور SEG | ۷۱۰۰ هعور سم * یخارا «بولوا عورم یرب ه دن دن

 سم غلوا ) و ( رادریش ) «( یراک الط ) هدنفارطا

 یرهکل كنناق و ررحم هابتسد طخ ك (هضر) نافع |

 ةا تعو تم وکح اود

 رو مس

 | 02 دوا عونم هرلناسم ناکسا و لقت ندیکی
 3 (دنفریس یکی ا رت و :تزولو) هظااخوع یسلاه۲نسور
 ۳ یکدم [ ورد رعایت هلحم رب هج رآ هل سا

 اا درہم هردسور ی ۰ ۳ كنبل اها

 و بول وا نادیمرب عساو هلیعسا (ناتسکیر) 2

۳ 

1 
3 

 are اقرو هسردم كور چوا هلب رلعسا

 یخد ندشعسا « یر كنه س ردم چوا و ۰ روبنلو

 ی روهشم «هرزوا ینیدلشالک 1
 ردم یرلفدشارغوا هلی و مات كنژیهو موجو

 ر هنکلاط هدنچ لاش كل ها هود

 - ,E isis تیو « بونآ رز نادم ر ا

 ل ( نوناخ ی ) یزبق كن رادمکح نی
 لإ هک «ردراو هسردمرب متاتچ نالوا یاد 5

 اد لوا شراع قوما < بولوا نارخ :امعق
 هر كن املاراشم نوناخ هدهدنران ڪک رب كن وب

 داروک ) یخد هدنتج ینرغ بونج كرهش . روروط

 لزوک هلتاغ « بونلو یهرت كروي هلیع-ا ( ريم
 نادناخ دارفا راس و كک غلوا . رد راو یمهبق ر

 كرل هرت و . رد دوجوم یراهر ید كنبروعت
 ترضح .بونلو فیرش 1

 هناضتکغروبسرتپ بولوا یوم ینیداوا یواح

 Eels فی رش فعصمنالوا شا دیا لقت
 ا2 عماوج قوح ر .یخد هدنرلفرط راس درهش

 ی هګ رام نف «بوناود سرادمو

 2 د .ردراهسردم (رارحا ةجاوخ) و (ناخ ینابیش)

 6 نالوا شفلو یواح ینارس كروي و ییععق رب

 4 2ا كرهلدبا ریو ريغصت ند_نفرط رلسور

 7 ارس و : 5 شل یراهلشق

 ۰. ردنشفلوا هظفاح یسهجراپ ر زکلاب كروت

 ۳ هدیا راو یسوبق شب ترد < بولوا طاع هلروس

 ۳ ارطا دل رهش جاوا مدهنم ىرلفرط رثكا «هد

 یلافش بونلوب راهعاب و غابو راکت وک قوج رب
 یر ودم راس و دومرآ 1 هوآ « یعق « لادرز

 هدنزهاش ) هدنجراخ یسوبق دنکشاط . رد روپشم

 هدشنایو یسبرت كنیرلترضح سابع نب مساق یراکدید
a. 

۹ 



iد 6 س  

 فیرش عماج رب عنصم لایلوا یلثم هدیطسو یا 3
 یطسو یایسآ نوت" «بولیقج هلقعصاب ۷ رەزا
 دنقررعس یکسا .ردمرتحو سدقم كب هدندم تسل#

 تراز ییهرت و لوا ندزامروتوا هتخم یرارادمج
 ۔ وب هقرتع ران | اط ر هدنراوج تی و . یدرارذلا

 شفل و خاب كب ایسارفا ر وہم كناروا اما بوت
 چواشلریتک ندنربن ناشف ارز + رارددقتعم هنفیدلوآ

 ,بودیا قش یرهش رالودج كجوک قوچ رو كوم
 هدب رع لب هعاق یسهلم سور : ردلو ك نو

 ۱ - وس تون بولوا هدنفا زطا كفق وم لو رمد و

 «یساسدلکر « یرلن ادىم ی را هعاب لزوک «یرلقاق

 | .ردراو یس اب یوم رو یر ءزاغم ‹«یت کم جاقرب
 E لندن س هلالش كرو ۰ یدعش وا کشا و ا

روصتو كبحات یمضعا مک انس ها
 ی

 ۱ ه ردسور و یدنه « لن اففا «یتارا « ب رع .كزوا

 هر ونلوا ملکت ماش یک 6 بولوا ی.راف لع نامل

 «بولوا لام هتراګ و عیانص و ناقشیلاچ ےب یلاها

 رتشاک« لاک خوی اراک کو هبا هو 8
 دل رلن وب یمظعا سو تتراجت ناناوا هلراتهج راسو
 دوز راسو ةا كسا .هداعس «لاش . ردهدذلا

 یتاعونصم لزوک شمب قاعتم هیناوا و هسا لنا

 ۰ د 6 س ۳۳۷

 عیسوتو راما هداعلاقوف هدنرود دلرلز و « قرهنلوا |

 -راب كلا كي هبمالسا فراعمو مولع «بونلوا نب زتو

 كنابداو الع قوچربو شیک هنسهرص یزکا رم قال
 ۔اشمزراوخ هدعرو دلرلیق و لس . ىدا شلوا *یثنم

 ناخ رک « بولوا رومعم یخد هدشنامز كناه

 هدتاور رو ۰۰۰۰ هدقدنلوا هرصام ندنف رط

 و . یدیشغل وا هعفادم ندنف رط یک ۱ ۱ تیر

 یبر رب زکلاب كنسبلاها هرکص ندنب رخت دریکن اج
 ًابرقت هک هلن اع ۲۵۰۰۰ مدلاح ینیدلوا شلاق

 ندیکی 382. یدبا نوکسم هللا یاها ۱۲۵۰۰۰
 «ذاختا تخیای ندنفرط كنلروع .بوتوط زون هن قرت

 | عونرب ندنغای چا . ردقوج هدىرلەناختابد . ردزاو
 . رونلوا لامعا یخد نواص

 رکا كوس ¢ بولوا ریش ر یکسا كم دنقرم 1

 اد ك لدتا هرس 42 سا ه:عسا کز و و ساشا و

 نیخروم نالوا یرارصاعم ینیدلوا شما رق

 ند(دنقرعس) هسچا رسا و ؛ردروکذم هدنرات ناتو

 لب مدرک نورد تا - رد رهاظ یغیدل وا طاغ "

 ۱ كرادنکسا ارز ؛رداکد نراقم هتققح تاناوز نالوا

 ۱ هلسع-ا (هدنقارام) وا ( هنایدغ وس دوخاب) نوین

 « « ناتسدلا » « « تیلفاغلا هبش » « « هقفلا ةنازخ» | ۱

| 

 | ندنفرط (برکو ا رمش )و هشفیدنلوا ام ندنفرا

 | كنکولم ناوت هسودکأام ندا لکشت هدنتهج

 .بوک هنطنض تناناتساس هرکضو تا 8

 ناسارخ ندنفررط هواءم ترضح هدنسپ ره مرا ۲

 .هرصاحم یدنقرر مس نامع 5 كدعس نالو یسلاو"

 هدنحش رات ۷ ۷ و ؛شلآ نهر بود دا هلسحاصو

 ۱ ها دالب رهلاءاروام راشو یثاشو ارا مد ی هدف

 ۱ هیسایع ءافلخ 2 ردشع | 2 E ید یدنقرم رار

 . ردراو یاتکرب هلناودع « سالا |

 لقن لاها ۱۵۰۰۰۰ ندیکی ند فرط كلونو

 بیرخ و الیتسا ند فرط یراکبزوا اراخم داق رم”
 یفیدلازآ یسیلاھاو ؛شعا ید قوح ك «قرهنلوا

 اعا یوا ندم طاتسو و تاسا سا کد
 طض ندنفرط رلسور هدنجمراا ۸ . ردغفل

 هتلایا نانلوا لیکسشت هلمسا ( ناشفارز ) «قرهللوا
 كن رارود رلبقوعلسو رانناماس .ددشل وا ذاخا زکر /

 رود « قرهنلوا اعا ندنف رط زیکنچ ینارمع را آ

 کک غلوا . رد دوحوم یرلضم 1 یروع

 راد فورعم هلسما (هناخ ردالق) و ندنس هناخدصر

 . ردشمالاق رثا رب جه ندننونفل

 هاو من ار | یدنقرمس
 «بولوا نداهقفو اع رها شم

 هلا فل رش ریسفل ر «بولوا ندنسهدمال یناودنه

 « تاهلالا فی اص » « « تاولصلا تامدقم رصتخم »

 . ردراو گرا ضعب راسو یرلباتک لتاونع

 ۱ یدنفرمس

 | بادآ ق ءاسر» « بول

 فرثا ن era ندلا شا

 وا ندالک ریهآشم ( نیسا

 راد هبهسدنه هللا « ثڪأ

e 

 ۰ ردشعا تافو هدنخ رات

 سهام (د ندلا - س

 نیسح 0 1 ی ۱ کرد
 .یدبا ماماو یضاق هدنرهش جونق كدنه هدننامز ارقاب

 نالوا هلبا ( یجوج نمهرب ریکرہ ) ندنرنمهرب دنه ۱ ذاختا تخیاپ ندنفرط رلناماس ندنا روهظ هدام



۳ ۳ 

 دنه هلا « ةا لا ضوح »و ‹ شمزاب یتاقحابم

 سراپ هجرت و .ردشعا هجرت باتک رب ندنناسل

 . رددوحوم قرهلوا مص هلرثر ۷ هدنسهناطتک
eارم ن اک  e 

 ۹ ۱ یه ست

YANN 

 1 ا رڊ) س ,ردبعسا كهل قر یخ د ندناارق مح

 13 . یدبا راو رال ضب یخد هلیعما ۱

 رب بک ندناب ٩ هل ناو نع « نذایرقا » « بولوا

 . ردراو فک

 م یخد وت ( یل | یدنقرمس
 كرالوغم .یدنا رصاعم هلا یزار ندلا رغف «بولوا

 . ردش)وا دنمش هدنراکد تا مام لتق و طبض یتاره

 -العااو تا الا باتک» 6 یضرلا هب ذغا رام کا

 تک و “€ تام

 .ردراو یتافیل چاق ر هلب رنا وُذع ی « ریغصلا

ERرم  
 وا )س ..ردسد وار كف رش تادح رب هک ( نالا

 ندنتافو كنبردب هک ( یرازقلا بدنج نب هرع" دیعس

PAEیسهدلاو .بولک هن هدم «هدلاح یمنی دلوا یص  

 . ی اڪ نالا بیج نمای وا )

 | ندابطا سبهاشم

 | نذابرقا باثک» 6 رییکلا نذابرقا ب

 . كاد ما رز هحو ر ندەا

 | ةداثح ن هرعس راج ونا )

 1 ترضح تعم هجرت تحاصو *شمراو هر ندراصنا

 ۰ ٤1
 / 3 هک نددلح ۸ قویسم ا یلثم هلسناونع « باسن الا هدهرهب هدعا و شم و هدرلانع قوح ر ہد وب

 نما راسو نرسناو یره نسح «بولوا نک اس

 ادنوم ."ردلوادتمو رومشم یرص نالوا بک | داز یسلاو یا رد دا تاور قد ا
 هب هرص) و «هدهرصا یهجر تحاص هدنکب دتنک هب هفوک

 -راق هرلیجراخ ۰ یدربقارت لیکو هدهفوک هدنکب دنیک

 بیبح نهرع-) س . یدبا هدایز یموصخو ضفب یش
 دیه ند ها هک( یومالا یشرتقلا سعشلا ديف ن

 همالسا یرلضعب ‹ بولوا یردب كنەرم- ن نجرلا

 یکی دلک
 بود تافو مو رفک كد يدا دو دعم

 - , ردیوق :اهد یتاور کیدلک همالسا كنلغوا

 | )ك ,(یدعلا دوخاب یناودءلا ةهسر ن هرعس)
 | دیلو ی دلاخ هدنس هعقو هماع هک [یربنعلا ورم نب

 .یدیشلروس یفالفعسا هدد وع ندنفرط یرلت رضح

 ثب دح رک هک وح هک ( قیدبمالا كناف ن هرم” )س

 .(یدم کا ةیواعم ن هلس) بس . ردشل وا رداص فی رش

 هک( یا یثرقلا ربعم ی هرع" هروذح وا )س

 تا
 یا مع i (ےحرلا دف رفظلا وا) ۱

 ی اج یخد یرلاتک « للاوع» و "

 ۱ نده اع هروک هران و . ردرلشعء | تاور

 رپ ا و « شا لاقعنا هب یعفاش به ذم باج الا بسچح

 | كلن ذّوم بوت رکوایناذا ندنمدنفا ( مملص) تانا عف

 .ردشعا تافو هدهمر کم نر ۷۹ و «شع ءا

GENA EON 1 7 مر 

۱ e 
 نیر ی لح رب هدماش ۱ ناف ۳

 ۽ _.ردنوفدم هدنوا ز زعال

۰ 1 

  ۱ E)ردم كاد کیا ند ها ۳

 .ندطرف ی هک( یالکلا دلاخ نت |

 اسر یاعد ۰ ه دکد اک هب یو ترضح دزن «بولوا ۱ 8

 .یدبا شاروب حس یئاو «شلوا لئا هی هانی

 یدیشهروم جوزت ( ماص) تانک رعق یس ه ریشه ۱

 ]نم . ردرلشعا تیارر ندنسر دنک یدالوا

 ی رایخ یلغوا هک ( ربخ نا ور ن ۱

 ردشعا تاور .

  ۰اادیع دعس وا مالسالا

 [8زورلا یمب ات 1 7 یناعمس

 ندظافح ربهاشم  Eبولوا ندهعفاش ٤ )اعم

 E LD ید یدادحا . یدنا تو كنس هلسسق

 صح « بوغوط هدوص هد ذخحم رات ۰5 . یدیا

 رهلا اروم چچا نوجا ث

 و ءددالب یاس. ی راج ماش « هر زج « نیفایع

 ام همادمج تاشناو

 هد عدم

1 
۹ 

۳ 
 2 شا تحایسو رود تدم

 3 اددلج ۳ .بولوا ردات صا هک« ردشمزا باتک رب

 ۱۵ هب « دادفب رات » كبيطخ نا روہشم ادعام

 ددل: :A NS e لیدر ترابع نددلح

۱ 
1 
 و لصق ب لغ

 طو هدنخرات

 ۲۰ ردیوسنم هنسهلیبق برع رب ناد نامعس ندیم
 دم ن روصنم رفظلاوا) یدح كنو س

 4 > ته ذم ادا «بولوا نداهةف ریهاشم ید

 داروا < دلو هدنک زا نوما ج یاغا نکا عیات

 .ردشعا تافو ه دوسم نالوا

 "اقحو اذا هن شم ییالوط ندنو هدنتدوم

 د همولع راسو 2 هقف . یدنا شم

 «6 راصتالا» «« ةنسلا لها جاهم» «بولوا یتاقیلْت

 هفالخ «عطاوقلا » اد ار «« هب ردقلا ىلع درا »

 وا « ط-والا » و « مالطص الا 2 > ناهربلا » راد



 لوک .ردندو
 4۲۹ .ردراو یغد یناتکرب یواح ین رش ثدح 4

 . ردشعا تافو هد ٩ ,بوغوط

 (سومداق)هدهبنانوت ربط اسا )Sém616( | لمس ح
 معز هما "الا وا بوک ؛بولوا ندنرلزیق ]

 ؛شخوط(سوغتاب) نانلوا معز یماا ترشع ناتا

 كسوختاب .لنءاةسیق (نوتوب) یسهجوز كتزتقمو
 تثیه ندنرتشم هب لوس كرهرک هنتفاق ید هتک وس

 یخد و ,بوترکوا یک اللا بلط یسلک هاب هلیس«
 هوا هل س هيالصا تابه یرتتشم < کما 3

 زکلایو ؛شعاب یخد هل مس 9 وا

9 18 ۱ (iK1اSem)ر ہد طو یاه رفا  

 E یکی ةا

 هل وک ( هکیدزن ناتووم ) هرکص ندنایرج رب یلترم

 «دكرهدا قش لوک و ا یس لوط اهد و ؛ دولپ ۹

 هلیمان ( لیخا رحم ) نالوا دودعم لدو

E: 8۱  («iاSem)هنووالقسا کایرتسوآ  
 . هلوا هدنرزوا كن هنوطو هدنس هطخ م 1

 ۱۰۰ «بولوا هبصق زو هدنسش راق دا دارغاب" قو
N 

 . ردراو یتوب

 كنارهطو هدن-هرآ ناغماد هلبا ی تو ۶

 رولو هیت ر هدنقرش ری لکا 1 ۸

 .ردشغل و یمآرآ ار طقسم كناوذ قوچرت ندال۴ریهاشم

 شعوط زو هارخ هدننامز یدنک یو توقاي

 «بولوا روم موبلا .هدهسرودبا ناس یفیماوا

 «ی رلقاق و هوس طاح هژرلح افآ و شینک« یسلاها ۱۹ ی

 . ردراو یرهعاب ل لزوک هدنفارطاو ی.هبراج هایم

 قفیدلوا یخد هبصق كچ وکر ب هلیعسا (كنع-) مادر
 هلعساوب یخد هدقارع س .رودنا ناب یوه توفاب

 يا فورعم هل. ینانس ,بولوا هبصق كح 1۳۹1

 . یدبا ندارو ا

 ETE ۱ ناس ۲
 لا ګرا هدنخرات ۷۳۰ « بولوا

23 

 | هاتم یهدن رانی هل وا قشاع اکو یرتشم زا ِ

 شغل و هدرا لوو و

 رزخ هلمتفو .بولوا هبضقر هدير |

 . كل هرم« امان ۷۶ هرزوا مثتسم طخ , نو و

 25 لوس ص وص# هرم »دو نتراع كلوا «یسلاها

RIE 
ETE كلب هدناتسرافط ۱ ا 

 كلن وک ه یخدندلخ و ۷ ندشبو
 طة م كراع رهاشم ضم «بولوا هبصق رب و و هات ۱

 ی ات
 ندناوالا بای هدنتکهلع رزخ |
 هد رانا ناوک ت ارد ( ندردن ی ) ۱

 نوک ۸ ند ( لتا ) نالوا
 یرقم كنراد

 ر دنمس

 «هرکصندق دنلوا 2 لادنفرط هعس رز ن ناس نکا ۱

 . یدشعا داخا رقم لتا یاد رزخ

 3 زذکر ک هسلوا بارخ

 ۳ و

 مویا

 تعجاص هتسهدام « كر دامس » ]

 [ .هلروس

(Semendria, Smederewo ( 
 ۱ هرس

 قرهلوا ه دلم کم دلکود هغامربا و كال وق رب ثتهوار

 7 ه دن سال وح قرش هرتمولدک ٤ ۶ كدارغلب

 ۰ « بولوا

 - ومو كلنا هن وط هدن ات س رص

 هے

 .ردراو یس هعاق نم و یدلاها ۱

 هدنخرات ۸۲ ۰ یدا ی رزم كنه رص هلىتقو "

 هلن اءهفد هدمر و ف ندنف رط ینأت ناح داص ناطلتس |

 داف شا ندنف رط رلىلن امو طض ندنف رط راواخ

 ۰ ردعش وا

 هدنرلطسو كنرل وطانآ ید مور

EA 
  2 9تاو هبتصق ر  NEA 2ه دنخ رات

 ت رفظم )9۹ و شادنا حق ندنفرط هلودلا فیس

 ارعش نالوا یرلح ادم كلا وام رادریکح ه دنوح

 ینیدلوا بولوا قاب مولا .ردرلشادوس رامشا مقاطرب
 . یدمهنلوا قشح یی دنلو هدهرو ۱

 نیا نفرت نارهم هلندی
 كلن وک کیا ندناتلم و قاطع رف

 نویفارفج ینیدلوا هبصق رب مکعسم مقاو ءدهفاسم

 . ردروطسم هدنرات | برع

 الع ا ( قتع رکی وبا ) ا

 یتعب) هیلقص «بولوا ندداهزو
 ندنس هرق ( راطنم- ) عقاو هدنسهرزج ( هلعس

 ردق هرلا ءاروامو ناسارخو هنع و زا . یدیا

 ین رلکدتیشیا ندافص ءالع یک دشب ر وک« بود ا تح ایس
 رب رحم لار اه فورحو طر یلاوحا و و5

 هرزوا دلح ۰ ٠ء هلساوتع « یدصاقلا لیلد» و ؛ شا |



2 

Sg 

 ل اکیا راو « قیاقرلا یف باکو و باتکر

 . ردشقار تاقلل اض راد هثدحو هقف هلباتک كوي

 یسهرعش تعییط . ردشعا تافو هدنخرات 1£

 . یدبا راو ید

 ات
 ۰ یدنا هبحات رو هبصق كح وکر ت ده دتس

 وصالم هنس هیصق نانعسناسلافلاس ا

 3 . یدبا هبصق ها كنمس

 ۔ ص هیحأت عیأت هنس اشو تاق هدناز ۰

 ۱۶۰ ۰ «بولوا هبصق كچوکرب یو ۳9 دا
 لزوکو یعماج رب یهرانم یکیا ءیسهلق .ییلاها

 ۰ ردراو یر هعاب

 .ردراو یغد یسافرثو تاداس ضعب «بولوا

 «هدنتردم هس رع كلفسا رصم 3

 هاا لاو كنلوق طاہمد كلن ۱ و

 قرهلوا هدنسق رش لامس هزتمولرک ۳ ه تي 4طنط و

 اضق هدنرزوایطخ لو ریمد ندنک هطابمد ندهطنط
 كو «یسلاها ۱۱۵۵۰۰ بولوا هبصق ر یزکس

 هدنرزاوجو یرلفانجو تسد روپشم «یرازابو یثراح

 کسا كب .ردراو یرنایو تترهش (موتز) یسا
 ندنرلرهش كوس كا كرصم هلرتقو  بولوا هبصق رب

 رتسانوو ( رونا ) هدندنه رب رضم یکتسا یادلا

 . یدیا فورعم هليا ( سوتونیس ]) هدندنع

 دیس
 . یدیا شلدبا ف ندننرط سارف وا

Semoy, Semois )هلا ه_ةجب )  

RETهتغامرا ( هژوم ) هدندودح ۳  
 هدننتلابا غروبعسکول كولة « بولوا رهن رب مبات
 ههسنارفو < نایرح یغوط هب امت برع هلن ایت

 هغامرا روک ذم هدننرق ( نرتن و« ) «كرهدبا لوخد

 ۔افاضم رواسیت ( ناکنعس دوخا )

 زا نارفسا هللا مرجاح نن

 قرش كنللوطان | ىنەي هدمور روف

 ?EN هفاسم هک مرد یصنم هلمعمنم . رولنکود

 - وط ك یسارحم «هدلاح یغیدلوا ترابع ندهرتمولیک

 لود ردهدنل وط هرتمولىک ۱ ٩۸ بولوا لقیشال

 :ردراو یراقوم ب غو یرازافو
 )Semur( رود توق ) تن هسذارف (

 هرت هول ڪ ۷۰ كنوخ دو هدنتلابا ۱ روم

 «بولوا هبصقرب لزؤوک ی زکض اق هدنسی رغ لامش

 | ندنادجلآ ,بولوا هیصقر هدنتهح

۳۹۳۰ 

  EUR GS IEهلاقمو ربح هساسح «« «

O DN 

 5: و «ی- هعلق .یسااها ۸

 یر هن اغغنابد « ییز وک هنرزوا رکر « یسهزوم

 :ردراو یتراجت بارشو تاناوبح « تابوبح

 متاو هدنس هطخ نوثل كن هتایسا

 و ۱ زلب رع هنسهبصق ( هروماز )
 ۰ ودنا

/ 

 | ەرومس

 1 نایرو ندنف
Eهاشم (سابع نب يج ن  

 ىا نع «بولوا ندمالسا ءارطا 2۶

 ةقرش < هدلاح یغیدلوا به ذلا یدومم و لی رغم

 5 لصومو هغارع هدعو هددادغب تدم لوط « هلتلحر

 6 تماقا هدرک راد و
1 

 فرشم المالسا؛!فرش «كرهدبا ت

 اہ < تمدخ كنا ماو ارزو و كولم ضعب و ؛شلوا

 ۱ | تع صلاخ یدک ۱ كنسلاها
 كفو هدهغآرم هدنرلخرات ٩۷۰ . ردشفلو هدنتب

 راو یعالوطدب ماد هدهس ده و رج ٠ ردشعا

 K «طدوالا دملا « :ردنتآ هجور قافسل 5 .یدنآ

 .نآ لا هلار» ردشمزاب هنمان كندلا دوم رزو

 هنمأن قویلس ءاشکلم هک < نیسدنهلا زاحا

 2 اتا باتك» « « دوملا ىلةدرلا بات 25 ردشعا

 ۳ «هوازلا م اقلا تلثلا باتک» ۰ یدنهااباسما ى

 3 LE ماتسجا هحاسم ىف ربنملا باتک »

 ۰« هالا ق باتک» . 6 اهلوهع رادقم جار سهل

 نا هدتلهاح ۶ ۰

 ۴ منا هک ر (ایداع نب لئومس

 ءا ۇر شنل وب .دنتیج

 ۱ | هدافو « تولوا مدآ رب بهذلا یدوہ ند رع

 سیقلاژصا ریہش عاش .ردشمک هنمکح لثم برض
 ۳ ۳ اجا هناذ و .هدقدلوا بولغم هت رلنعثد

 لو دیک هدتهج مور و ؟نفشارت هی دنک شهلا

 هلتمح ارم هب هجرت تبحاص ینهرو ا تافو

 . . یدیا را یرلحالع رول ذم

 e تل هدرصم دعص ۱ او

 1 دل وا ۳ 0 وو

 9 . رودنا ناب یوم توقای
eو نام ۱  

 یا 7 الپ هر ۱ كنس الاسس

 1 مقاو هدنعسف لاع قرش تاتش رو هدیطسو

 رب چت را «بوآ وا هیصق زر ی زک سم كتلابا نالوا

 ۰ دن ساب

 رلکد سا لیکشت كناح ( هتسنشالایبمس ) میان کو

 * قرش را ۱۰۰ دل دن کم اط هدهطآ رب



 اعم س
 رب واچ هرتمولیک ۰ یافت هم

 ۷۳۷۰ " هلبا لام ضرع ۲ یر ۱

 . ردعماح نلاما ۱۷ ۸۱ ۵ و عقاو هدبق رش لوط

 راکزور هعفد ضعب «بولوا لوح ینارطا بن

 یروا .رتروایرهناخو یراقاقوس «هلکب رحت یرلموق
 مشق كب هبصق .ردزآ ك یراریکراک «بولوا باتا

 شلوا رکراک عر ولد نک یمظعا

 یسیشراچ ر للیتروا و ییرش .عماج.۱۰ ءززوآ
 ۔ول بتکم رو ساک ییا هدن هل سور .ردزاو

 ۔ایع زد اید ماطر ی-هلم كرازىغريۋ ووا

 تهجو نانلوا ریبعت ( جاغآ لب ) نزاب لاها .ردنو
 هلتعارز هداروا «بولیکح هلع رب نانلو هدهلامت

 . رار واوا لوقا

 .قسموتندنتج لاش قرد لابا نیل ۲
 قسنچریم اب ونج ‹كسنلوقآ ًابغ «قسلوبوت "الاقث
 هللدودح نيج یخد ندنتهج قرش بونج « هلرلتلایا
 یس هرس AE «بواوا دود هلن اتسا وغم یل

 ٥۷٤۱۳۲ یبیلاها و هرتمولیک میرم ۳ ٤۷۸

 زا ند شیک هنشاب هرتمولیک عبر ر هک «ردیشکک

 یلاخ نامه تكنههساو *یضارا وا هلکعثود ,هداز

 هیبونج قرش ندیلاعت برغ یغاط ( هغایرات)
 نوتلآ ) هد دود نیح «بولوا د یرغوط

 عقاو هدیدودح كتلابا هدشونحو یارب كت ا

 تاابج *لسلس روک ذم « رونلاو لوک ( شا ةا

 اردات «هدهسروق آ رلب اح قوح ر ند ام ییآ

 وق هدلو ابرك «بولوا لصاو هلوکو ءربن روک ذم
 بونج كتلااو هدنسارم یرہن ( چارا ) . رارور

 ردبا لک دت لوکر هلیمسا ( نازاز ) هدنتهح قرش

 E رردنا (1E رلقاق طب ماطر هدلوچ

 رالوح عساو هدن رلهح توئحو لاعش كلابح < لس

 ندموقرلکهد ونج و ندقیاب رلیکهدلاعت ,بولوا دق

 هدن راکا غاط زکلاب هوا هتدنم ؟یخارا

 هدرارب و .ردعقاو هدنرا رانک كرلاح نسا ندغاطو

 ضع هلبا یراد هداز لاو فالو 6 هرآ 6 یادش

 2 0 ك ااا .رولوا لص ح را زس

 زکلاب هدنسل ام مسقو رهویم ضع) يا «لادرز

 ۰ ردنراص.

 ۱ ( چ را ) هدنلامت تن هل باس و . ریشالوا هن ( یغاط

۳۲۳۱ 

 5. ریشیشس نا

 ی م س

 یخد رلنامروا لیخ هدنسیب ونج ےس

 زونه قجما «بولوا ق قوچ ك نداسم < روینلو

 و دامو .ردشماغلوا یرحو فک ا

 طو م هغا_ط روک ذه انوا هدنرلکدا یغاط

 هدرلفرط ضعبو نوشروق یلیسو ریقاب هدنغاط زکتج

 ریبعآ ( كنىلاقراق ) هردراو یرلن دعم تیفارعو |

 . ردرومشم هلبرلشاط تیةیذ یخد راهرت نالوا

 فنهرارل | نازيم نیشیق « بولوا یلتدش كب یساوه

 ۵ - نزابو ین دنا ردق هب هکر د ۶۰ اشا لدرفص

 هات هللا زا .رولوا یف دقبج ردق ه هحرد

 a هدنسهزآ ]هک لا زودنوکی کت وا و نالوا

 زەك قوئودص یران وک قاعص هلتباف 2 عقاو
 رار نوت ردق هدرام ندا نرش.

 كلبا ۰ رونلو 0 دم
 رالعا هک تاتام هدبولتروق ندراق یزو رب

 تاناومح ۰ رودوروف یرلن و یترارح دلزاب زامالشاب

 یوبلم م4 « بولوا هدایز ندنویلم ج وا یسهتیاها

 جز

 «بولوا هبصق ك رار

 . ردهزاسو هود «ریغیص «نوبق یروصق و تآ

 «زوموط « رتسا ینا «هچهرق «كيک هدنتهج بونج
 ید هیشحو تاناوبح ات یل «دروق «نالبق

 ندنعاونا هراسو كعوروا .ردقوح یوآ «بونلوب

 یغبلا كل وك شاتلاب . ردراو راکحو لرهز شب

 یرلقیلاب كنغامربا جا راو كنلوکنازیاز «هدهسیا زآ

 “لاها .راربراقج هلتلکراقازق «بولوا عونتمو قوج

 هبجوکر نو . بولوا زبغریق یدرد هدشب كتلایا |
 ر اف هک اسد تاناوبحو رراشاب هدنااح

 قمر اسو لاراخ «سور «قولاق «رانات یر راک

 لوم هلترام و تعارز هدایز دا بولوا تم

 هدنز رط یهایس عون ر رلسور .ردراراتات یرلنالوا
 یدنکی عو: كرلن و «بولوا ترابع ندرلقازق نانلو ۱ ۳ 0 1

 «لشلوا مبات هرازبغریق «هلکرت ینرلذیعت زرطو ناسل و رو منم رام نامه ل ِ OS کم 1 1 1 ۶و ح کاپ دم رانا نام هلوا صاو هکر
 ادم یتراحم كتل ایا .ردرلشع الوق یتاسل كل رلن واو

 .ردشعوطز و هیئدت یریندتدمر «نکیا كلشیا اهد
 رلرات سور .بونلوا ارجا تراجم یخ هنن اذه عم

 یاشا هل لزمغ ريق ین هعتما یرلکدنربتک ندهمنسور

 لب اقم ه هراس و اب «یغار 6 تاناوبح یل ه هبنع

 ه تلایا . ردقوب عیانص نایاش ءرکد هقشب ندنج ۱



 ی ۴ س

 هدنلااوا یدالىم قیاس نرف رلسور .رریشنم هاضق

 هنتلایا (كدنیلوق ۲ ) نالوا لصتم کو و هتلایا و

 تاماکعساو باخت را هطش ماطر «بولوا اا ۷

 ندنف رط یرلناح RAY هدهسرلشع | اشنا

 .وا یتافو  (ناخ یلو) قحمآ .یدراروشلوا هرادا
 «بولوا لصاح هقرفت هدننب لئابق زیغربق «هشرز

 ۱ قارف هد ۸ « قرەلون هنا هب هلخ ادم هسور

 کام هد °۱۸ و «لاحدا و کیف ینرلبالآ

 ر

 رام :یدنعا كناذ چوا ند اعم
 هک( یدماسلا یجرزلا ثرالا ن

 ربع ترضح هدعرو .شفلو رضاح هدنس همقو دحا

 | ریمس,

 هدن رلتف الخ ديد «بولوا لدنند رعهمو لامع ۲ (هضر) ۱

 ند ها هت هک ( ریهز ن وا حج .ردشعا تافو

 هک (ریعس نایلس وبا )ر .ردیردارپ كريهز نر هلس
 ۰ ردشعا تاور ند هک نایلس ییغوا

  ) Semiramis ( ( Haدوخاب |

  [ OTابو (مرعش) )  (eوا
 نع «بولوا نوتاخ ر ریکناهج یسهکلم كتهر

 یتاردو لقعو لاو نسح . یدیا هبراج لبصا
 ( سونم ) نالوا یسیدنفا « هلم و هدها ې هحرد

 و ؛ شفلوا جور ندنف رط رادرس رب هدنعا

 هلک ۶ | قشعت هتسن داف 1 زا سوت ز مک رادرکح هرو آ

 ےاع ت سونی . یدا ش

 ےےف كرش توئاو مه نمازی هک دنا

 بها دحا ناسف وذم 1

 یتسیدنک سونین ,ندنفیدلوا شمت ر کوا ریب دن رب جنم
 .ردشغا دوعق هرکص ندنسهجوقو .یدیشغا جوزت

 ییدتا نابرح هلاوا هیش ۱ 3 نددالم هءو و ول

 روس نیلاق ردق وا یترهش لباب سی.اریعس .ردیو

 هنارآ کیا هنیرزوا ككرلن و هک« یدتبا هطاحا هلرا
 نافورق یدرارانک A + یدربابهک هان لا
 ندنتل | هلا یریوت رب لمکم هدنرزوا رهن وو رل هجا

 طبض ییابلع “ر زج . یدیشم ردیاب دیک رب یک

 ین رهش (اتیعرآ) ز ناو موز وتتکی
 . یدشعا هوقو نی زت هداءلاقوف ید ینو و 7

 هنبرهن دنس كنایسآ و یثبح «یرصم .ییرملا ةريزج
 تلود رب كوب « بودیا طبض یترلتهج نالوا ردق
 هام یییانص هدهعساو كلام وب . یدشعا لک

wy 

 ٠ هلا ٤و فاع ن |

 1۳ الا ) ندا قد رش یندودح نيج بواک ندرما ۱ هرص

rG 

 ۶٩ اقرشو ًابونح هتل هناخرفو ایرد ریس دوخاب |

 :شمریتکه دوجو تارامعا قوچ رب بودا
 دافو هدنخ را ۷ ٤ دالىلا لبق . یدفا نشقلیرل |

 0ا . ردنعلوا ینلخ (ساینیت ) یلغوا .بودبا

 ES د یرلدوصم هدننروص نیجرو وکر ینسردنک

 ای ك اریمس قحو تاباور و .یدرلشغ | لاخدا

 3 ار A یخد نامز اد مکحو ید

 ۰ هلتناتم و تماسح هدلد

 کب هدا , بولوا هماق رب

 لا اد وتشهو نب حو ین . یدیا راو رهناخ
 اودا ۳۳ ا د درا ۲۷۹ ۰ یکیا

 کلام «هملق «هلکا جوزت ینوتاخ رب نالوا یسهئراو
 ۲ یدنشاوا

۱ E 

E Sémiretechensk ( 

 زدت الانا« دناتسک رت تن هیس
A۰ ردنرابع ندنمسق ییونج قرش ا  

 3 ر سف كسنیلوقآ ا رغ «فاسنشال اسمس الات

 و و قرش ناتسکرت نعي هلدودح نيچ
 2 هلن | ۶۰ e تاانا

 9 رز ۱۰
 عمو ۰ یمظعا لوط «بولوا دم د ا

 طس هحاسم . رد هرتمولل ڪک ۰ . ىمظعإ

 0 ۱۳۳۹ یسیلاها و هرتمولک مبم ۶ ۹
aب ونج م . رز دنس هبصق (یرو) یزک رض هوس  

 . رد دودحمو طاحم

 . لر ۱ شب «بولوا تراس ندنرلک:ا یسهلساس

 ۳ . ردواح یرلغاط نالوا یعافترا هرتم

 .ردراو لوکرب كوس هلبع"ا (لوک قیصیا) هدنسهرآ

 دولوا قاهووا و زود هسیا یسلاع مق كتابا

 شاةلاب) زدنا ASP مظعا مق كن هلام" دودح

 وب هک ؛ردراو یر چاق رب هرزوا كاکود هنلوک

 ۶ « ردیفامرا (ىلبا) نلکن دهراذنوح کوس كا

 روا «بو دا لک اط (هغایرات) یندودح قرش

 ی قرش ۰ ریلکر هن رب هلوک روکذم یغد ند
 وک ال )و (لوک قیساس) یخد هد رق یدودح

 ens كچوک . روینلو لوک یا هلرلمسا
 یا ياقا ییضارا نوت كتلاا . ردقوچ
 ق ,ییرغ بونج « بویفل و هدنسهضوح یرللوک



 م ا ته یزید را 9

 یتسیل اهم مق ۷

 یخد نزاب بولوا قوت وص وا قال

 رادواج زکات هد لا مق 2 راد) دم ا

 ه دنا وئح مق « هدلاح یف دل وا لصاح فال و ۱

 كرلغاط رشد یخ د موزوا هدنرالګ ضعإو رلهوم

 ندنرءهورذ نالوا روتسم هلراق هدنروص یاد نام

 كماچ « بولوا روتسم هلرل:امروا یرلعف یغاشآ
 هدرلموت . ردراو یرلجافآ E نکروک هلیعا

 هد ال, : وط قرهلوا ندنلسسق تام تک 2 ب

 یرلاعص . ردراو ید یرلن دعم ریمدو رقاب ۰ د 4
 لاو ك و تاناویحو
 EEN تا نرو « نویق نویلم

 یثبس راد بم دژرازغربق رودنل و هود 9 ۰ 1

 « بولوا قوح یخد یهبشحو تاناونح . دنا و

 راشو یاب «دروق .زوموط «نالرق هلمعاونا ار

 قیصیا ۰ روینلو رلشوق قوج كو تاناوبح عاوتا

 یمهداز ندنفصت كنسلاها . ردقوح ی لاب ت كل و وک

 نک «بولوا 0 زبغربق

 . ردنکص ندهزاسو قولاق جات «راتات ,كیزوا 1

 "ةواک یسادعام ندرلقا زق نالوا هدنتبسن کیا هد هدزوب
 رو ںی, ہرا ۰ تانا . زا م

 - السا مرا وت ضمب ( مرعس

 ه(سیماربع-) یسهکاد هب روا هد هم

1 

 ES فصل نالوا

 . یدبا هیصق ر هدل و

۰ 

| 0 1 

 (طاسيمس ا ۳

 ی هفروا قرهلوا هاا یامت ی ۶ءاص كتارفو ۱

 « بولوا هبرقرب یزکم هیحات هدنلامش .رنواک ئ

9 

N۳  
 ار ا 3 ا = رامس

 هطالم هدنت الو رز علا ةروم"

 زد تاتو روصنم نصح كنغاء | ےس

 ۱ راسو لات «مداب 4 سا ندلادرزو الو درز ١ . لصاح ید قوا یحد نتک «یراد هرآ “یاد 2

 لاها ماوع ز jb 6 هداتس روی یرلهزبر نوتل ۶

 | یرابو هدنسهرا زاربش هلا ناهفصا

 | و دا (زبعس) اعاي لء «]

 روو كوي هلیتفو « هده سيا عءابس یبیلاها ۰ مرا ا ناد کو ید را

 كیاذ 4 ندمالشا یالع ریهاشمو ؛یدنا رهش ر

 ۰ ۰ ردشفل و یار طقسم

 طمس
 تادحر «بولوا ی

 «عاکلا ره یا روکان ی)

 | . هللروس تعحامح هثسهدام

)Semina ra) ۳00 كال اتا  
FRانا (هروبرتاوا هرالاق) هدنغالارق و  

 هدنسیقرش لاعث هرتمولیک ۳۸ كن( وجر )و هدنئل

 | عفمس

 هب.صق ۲ هد هفأسم كالهرتمولدک ٤ ناف قرهلوا

 - وا هبصقر یا . ردراو یس اها ٥۰۰۰ تولوا |

 ببر ندنفرط رلب رع هددالیمنرق یجنر نوا «بول

 . یدشمل وا مدمم ندهلزاز هعفد کا هدع) و ؛ شلدنا

 راع «بولوا" 9 ای ̀ تنب)

 وم

 یالوط ندنو ا E همالسا لوا كلا |
3 

 «قرهلبروا هللا یغراف ندنف رط لهح وا لوا ندنرعهو "

 .ردعاوا لتا هت داش هر

 و هدنتلاا هنو كن هسنارف ( 615 )

 ا e BRE كن ( هرزقوا ) لس

 ۱۳۲ ۰ «بولوا هبصق ر یزکص او ۵ كنسي

 یسهزوم < یس هناخ « یس دادعا یک .یسلاها درگ

 مر و5 یر هش ر راف یللبخو

 هلم وب هدادلاتب | هدع دق نامز (860)

 كنب رلغاط نينا یر راا هصق کا ۱

 هدهرورتا کوو «(هقلاغانس) لف وب و هدنس هوا

 . یدروالوا هرس ( هی وانس) بولوا عقاو

 |اتس

 قزهلوا و

 قسمازوم دزکترو هداش رفآ (5088)

 غاص ءامرا (نماز) و هداك اق

 هلا یلوذح ضعح ۷

 چا « بولوا هیصق رب , مقاو هدنقرش لوط ۰

 . ردراو راح تالشبا هل رلفر طظ

 0 a 7 ءامسا تن ) ۳

 تافو Uk «هدهسرا سلق یجاکت هنمدنفا
 فناعسان مزاح ن هللادص یریما ناسارخ . ردشعا

 ۰ ردنس هلاخ



 .رادمکح هبروتآ (Sennachérib) 1 ی
ceان  

E reیغوا كل رضا لس «بولوا  

 كده نخ رات ۷۰۷ ند ۲ Ê . ردیفلخو

 «هدهسنا یو ینی دل وا شمروس تموکح هنس شب ۱

 هتتلالد کت هعدق ,طوطخ ضعب نابلوا فتک ؟ربخا

 بواغم ینرارادمکح هب ون و رصم ندا دادما هرلن و

 صاع یسدق «هرکص ندکدتا تراف یرصمو

 كاله هلبا یهلا تضف یرکسع ۱۸۰۰۰۰ .كر

 نانلو ریما هداروا هدنندوع ه (یونی) «ندنف داوا

 عنم یقافد كن راهزانح و «لتق یدارفا لسارسا ى

 یدشعا

 نشیتب هدهيناقع تلود ( رام ) | ا.
 ی رهام دا و رومشم دا دا را ر اریعم

 «یناهلس نالوا لوقع یازفا تریح موبلا « بولوا

 رامعم رب هدنرود ناخ ناه ناطاس نوا . ردنفاک
 | ردقزویترد ادعام ندروک ذم فی رش عماح لغت ون

 هیسج ةينا هجا راسو ینرلو وصو هفرش مءاوج
 هدنرف یسوف 3 ۰ ردشمربتک هدوحو هعنصم و

 ۰ بور داب لبس و تشک و ععاح رب هنمات یدنک

 زواص4 شا زو . ردفورعم هلیمان یخد یسهلم

 یجءاح ۲ بو دنا تاعو هد ٩۹۱۰6 دنا یغیدلوا

 . ردنوفدم هدنسهصوصخ هب ر هدنسهرطخ

 هک ( یه ا 2 ن ا نانس

 نانس) .ردشفل و هدیون ترضح تسعم هدنسانع

 .ردشول و رضاح هانتسا ان هک (یراصن الا ةبلعت نب

 | نالوا نکاس هدصج هدمب هک (حور ن نادس) چ
 قلا ن هلسن نانس ن جرلادیو ونا) س . ردند هبا

 ت ER E هدنسهرص هکم حف هک (لذهلا

 شلل روب هيم“ هلعسا و نديون
 «بولوا ا هنناوغ یدودح دنه ندنف رط داز

 ننانس) -- , ردشعا تافو هدنرود رخاوا تحاعح

  رازب هللردب هدنسازع ردن هک (یدسالا نانس یا

 © اردن ا تافو هدنخرات ۳۲ و شغل وه ارضاح

 لثم هلركاشلا مع طلا نا » هک (یلسالا ةنس نب نانس)

 سم .ردیسیوار كنفرش تدح « راصلا اصلا رحآ

E : ۷۹۳۶ 

 / دنا 5

 ۴ یادو 5 ا ) تب E هدن ز ام ب و |

 . ردنس واز كس رش ثب دح ر هک |

 ۱ ا رز هحور ندا

 | قلطصلا ى

 ی ی بس سد كنبازاتفتو ات ۱

 . ردراو |
 ۱ ا ه واعمو ۳

 ۳ 119 تعس هدف < E رضاح 0 كلا

  ترضح هک (یرعفلا نانس) س .ردنر ك: هات نش
 1 هدنرکدتنک هه تسهبرام هدر لها (هضر) رکب وا

 نب نانس) س گانه ار لیکو هدهتنادم ییسب

 . یدشعا  تبدح رب هک نما هتلادبع نب نانس)

 ریشق نب هللا دبع نب نانس)
 تولوا ندهاص ناك هناعا لوا دلا. هك( یلس الا
 وان هوا لئات هتک یخد صام و هلس یرللغ وا

  یردنستوار كف ره تدح رب هک ( هف رع نب نانس)

 ۲۱ ندهباع یامدق هک( ور نب ناخ عنقلا وبا )

 . ردت رضاح هدناوزغ و دحا «بولوا

 «بولوایردار تا رقم 2 نامعت هک (نرقم ی نانس) |

 8 ناطاس قلا وبا ( نت

 ق الع وله اشبم لن اع, یرصع ر ناخ 1

 La مولع . ردقسو نردلا نانس یعسا «بولوا

 ۱ اص » هدف رص ملع « بولوا تراهم هده رع

 ی سلم, كننيم*> هدتئیه لعو یب « هفاش» و

 یشاوح ید هب « هناقولا حرش» ۰ ردشعا حرش

 1 . ردشمزاب

 E ما انس
 و یمسا .بولوا ندن سالک یرود

 ین ۱ مدر وا )س یخاق ) ۱ شهر

 ۰ ردیل رتسانم « تولوا ندمسارعش )

 «اضلز فوت 4 . یدردبا قایضاق هدنلبا مور

 دب کیا وش .ردراو ی-هموظنم

 نآرب ۳ قوب م٩-سهروک

 ناس همزوک مکپریک رونیروک
 یزوک همزوک هل وا رود مم هد

 یزوقوا روغارای هدخوق هن

 ۱۳ : ردندن وا ت



 انسا اا
 الع یرعه نرق کرا | یدنقا ن اا 7

 نع «بولوا ندنسارمش و ۱
 . یدبا ییغوا كناد رب نر الص یهبتسامآ لس

 «بلح هنرکص ندک تا سرادم رود لوصالایلم

 تاپنو یسصاق لومات ساو هنردا صور « ماش ۱

 روما كرت هدعب .یدشلوا یرکسع یضاق لوطا ا

 هلن أفنصت و .شرلکچ هاوزنا هشوک «بودا یو

 ه هلواد-2 ٌهيلع تیکت یدا

 یدتفا دوعسلا وا .ردراو یزا همخاح حرش شعب

 شفت تفطح ترس ماقم هدنلاحرا
 تافو هدنخ رات ۹۸و 5

 وش یغیدلوا نو ۳ كناغوا رب م ردشعا

 + ردن دن زاخا لج تب

 شمالشاب هنعنا وا

 شم هعا لوبق مد ۱

 رای عايز وکر مکیدلاسپ الرج نو , 8
 را و یهج و هن ندن !هنتل !راقابا یدلاص

 ۳ یط نف «بولوا
 ندقدنلو هدنتیابط یتاتسراع لوناتسا هدعبو هنردا

 یرعه نرق یح وا
 ندنساطا و اع

 : یدشعا 1 ندن دلا ىع

 میلس ناطاس هدازهش نانلو یسلاو نوز زط رک

 لودتاتسا هدنسولح كہا واضقلم 3 بودا باستنا"

 هدنرصع ناخ نایلس ناطاس یوناق هدمب و یببطا

 2 5 ٩ ۰۱ نکا 2 9 ؛شلفا انطالا سۇز

 نسحو خاص . ردشعا تافو هدنرلشاب زوم هدنخو

 یر نرق ی عن وا 6

 كدت اک ۲ امع ۱ فسو نا نا ناب

 ندا رزو داش a ناطلع اف لصا نگ « بولوا

 رهیشاح هتک راس هلا یواضن ریش ؛ شعا فر

 هنئیه كن ( یعثوق یم ) نالوا یداتسا و ؛شمزاپ

 رها حرش یس « هر اسر » قامت

 ن | هرق نب تبا نر ناتس
 «بولوانداىطا ریهاشم ندبا روهظ هددادنب هدننامز

 هیساص

 ندافلخ . یدیا راو یتالوط دب یخد هدتژ.ه مل

 «بونل و هدنتنابط تم دخ كنبضارو رهاقو ردتعه

 رهاف هفلخ هجرت بحا ص «نکا ندنویباص یردب

۲۴ 

 ۱ لوس الا یهو مرام, سا رک

 . هداعو "هعااطم یتاقوا لوت گر هدنا سرادم رود

۳۹۳۵ 

 | (دیعس وبا )
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 ۱ نآس

 شهاق هناسارخ ادا « هشرزوا یرارصا كهللا

 < شعا تدوع هدادفب بولک هعالسا هدعب هدهسیا

 ءافخ . ردشعا تافو هددادغب هدنخحرات ۲۳۱ و

 هدایز ك یرابتعاو رادتقا هدنرلنامز ما راشم

 .یدیشلوا كالام هذوف مدح و هربثک لاوما «بولوا

 هنساشا تاریخ ها بورو تعصن ههللاا یضار تح

 هرلناتسرا موم تاث نن نانس .یدا شللا قوس
 هرلن دا رادتقا تاشا بودیا ناعما یابطاو هتراظن

 هددادنب بولوا روما« هکءریو تزاجا هتابطیارجا

 شقلازوب زکس
 میحلشاب .ردشمزاب ییلاح هجرت نانس نن تات ییغوا

 -رسلا كولم خبرات ف ةلاسر » : ردرپز هجورب ىتافيلأت
 «لیهسق هلاسر» «« ءاوتسالا ىف ةلاسر » 6 ناب

 . ۰« قیار نا ىلا ةلاسر » «« مكح ىلا ةلاسر»

 لئاسرا» « « یبع ن لع يلا ىنا ىلا ةااسر »

 «« یجانلا باتك » « « تاناوخالاو تاناطاسلا

 بهذم حرش ف هااسر» 6 مولا ق هلاسر»

 کا وکلا لع ةا مایا یسف هلا-ر » « « نیاصلا

 >€ عاشفاو لسرتلا نب قرفلا یف هلاسر» «« هعیسلا

 «یدشمرو تصخر هبط ردق وش

 سماون راسو یرلتالص كنبثاص هقشب ندرلن و

 ؛ردراو اک ج0 جرتم نده ارس هدنقح هع دو

 هک اب رس او ل و ههر اسو هضایر مولعو

 . ردشعا e ی راک دنا ةو ندهجمانوو

 ملس ناطلس زواب ( ی رب

 تازا هرط--هافش هم هدنهع ناخ |

 هسرت هدنونآمش یارس «بولوا ن نک هبامظع

 هب هرشط هلن رازو وانت هنتاردو لقد و < شوا

 4۲ ۰«هلغفاوا شلروک یتامدخ هدنرفس مج «بوقبج

 هتو اس ماقم هرب اشا دجا هداز كسره هدنخ رات

 ۰ رد هنس جوا ینرادص تدم

 اشا نانس

 دوانرا 4 یاو ا ن داوژو 2 شعار ادب قسم

 دو ثااب ناخ دا ناطاع

 هعفد شب هدنرارود تلات ناخ

 هناا ال ناطل بش عقد ووشو سقم اق
 « بوقیج ندنوامه نوردنا هللا قلیشاب ریکتشاج

 هدم و هنرلفاعس سابارطو هزغ ,ینومطسف «هبطالم

 هنکللاو رصم هد ٩۷۷ و هتیرلتلایا تاحو مو رض را

 هب هنامع کالا راد یهبناع ًهطخ ۰ یدشفلوا نیست



 ۱ ن س

 هتسب دنک- هدنتدوع هلبا هریک ماذغ « بودا لا دا

 هدزیکدقآ مد ٩۸۲ .یدا شارو یناونع كلبزاخ

 «شمروا یناحاوس هنیسمو هرالف «بولوا رالاسمس

 خف یسهملق ( هتلوغ یمی) داولا قلخ هدسنوت و
 تع نع هقرش هلال رادرس مج هد ۸ .یدشعا

 ره. هنرزوا یتافو تناشاب دجا اقامت « بودا

 شغلوا اعراب هستند وا

 « لع هد ۹۹۰ «ندنشدمهلوا قفوم هدرفس

 رو هدهسلا

 او ماش E «بولوا رومام هتماقا هدهرقلعمو

 یلنع تناشاپ شوایس هد ۹۹۷ و « بصن هنکلبل

 و «قرهنلوا داعصا هترادص ما ات 6 هنرزوا

 ندک د سا هقلط ه تلاکو یارحا هنس یا ید هعفد .

a Oو وا قل هب هرقلهم و لع ۰  

 ملات هنرزوا تاعوقو ندا روهظ هدنشراا ۱

 هدءهرص وا « قرهنلوا توعد هترادص دنس«

 ین ( هتلو ) «بودبا رکسع لو و ۵ هلذاح یرفس

 ۰۲ بوالشدق هددارُفب هنس واو طبض

 ؛شعا حف کود ئ

 هد ۰

 جو ناطاس هد ۱ درس عاق قنا

 هده رقلعم هنن «قرهنلوا لزع هدنسولح ك او رقم

 مرا اشاپ داهرف هنس وا هب نکا هدا تماقا

 ۲ قوس هنندودح قالفا » بولوا مظعا رد ص انار

 شا کیش ۰ هرکشع زد زمشریک هبهیز ام ۵۵4 فا

 راچود «هلکمبا رارف «قدهلوا یلوتسم وقروق

 «لز © هرکص لدن رادص قلی نر .ندنعب دلوا تعره

 شفلوا بصذ اشاب ت ال ال هسرو

 ابساخ شاپ ناتس «هلکشا تافو هرکص نوک نوا هلا

 هرفس تاذلاب ی ۶ كاطا س ۶ بولوا مظعاردص

 هعفد و . یدشعا بر یرفس بایساو «بفرت

 اشم 6 هد هسا

 ۱۰۰ ۶ د رکصندف الاف هد زا ماقم یا شج ید
 تافو ,هدلاع یتیدلوا زواعتم نمای ناسقط «هدنخرات

 نفد هدهبرت یفیدلوا شمریدبای هدرلی دص «بودیا
 رادرس هعفد شو مظعاردص .هعفد شإ د ردعفلوا

 .ردهنس ید یترادص تدم امج بولوا

 بی ۱ اشا نانس
 1 تعحاس هتسم اه « هدا و

GG a 
 نقد ۸۷ هدشا نا دیژاب

 اهدو لوا ارد نادوہق هنس ر ك دهن رات ۸۹۸

 یلوطان ۲ ہدننامز ینا ناخ دم ناطلس حلا وہا لوا

۳۳۹ 
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 ۳ وا نکیآ برد لادوبق I کت

 E هولوآ « بودا رفس هزیکد ا هلا

 1 هدهنولوآ بوم هلوا مولعم یلاوحا 4 هش و ؛شعا

 تافو ہډادد « ندنغیدنلو یراع نا شاب 7

 12 ۰  ردظ ولم یواش

 ۳ اب نیس ناب ف اشا هر

 گلد هنخ ران ٩ ۰۱ ند٩ ۰۷ هدنر ل

 .ردلصالا یتاورخ «بولوا ارد نادوبف هنس ترد

 هد : یدیا یردارب کا ارش ی سر مظعار دص

 در سیار SSE هللا اود |

 بولک ه یهاشداب ترضح رابرد ییاشاپ دروفوطو

 تافو هد ۱ .یدیشعا عانقا هکلا داش ضع

 فار 2 كتا ناطلس 2 هدرادکسا . « بودنا

 ف اش عماج رب هد رق اشا یفطا . ردن وف دم هنگ وا

 اط 4 ردراو یمءاحرب هدعش رق سو غابدو

 3 . ردنساب ید كنريپ ماچ
E 

Eی شاپ ن  

ee)۳ بولوا ندابدا مظاعا  

 Ex هدننافو كن ردب كرهدنا مولع لب ی لب رمز

 ۱ را هنر دا ندیهاشداب بناح «هدلاح یفیدلوا هاشم

 ز هنکلعم یدنکه ء) و هنگاسردم یدلا

 EE یهاشداب ترضح « نم رقم

 E .هنسرد زره" "وق ىلع هلا یهاشداپ گذارو

 ۳ كن هداز یخافو نا یخد قتیهو هیضایر مولع |

 . یدنا شمزاب راهشاح هنس « یییمغج حرش »

 «قرهنل وا

 تک ظقح هاش داب ترضح و لا هرازو هسر

 ۳۳۵ اطعو تامولتم لاتو ون اغلا وومام
 PAE یدیشعا میسوت اهد تاق

 ڭا دیزاب ناطلس . یدا نفس زا مر هدعدو" |

 - وا صز E یندلا راد هئردا هدنسولح

 1 3 3 شفلوا نیما هفظو مدرد زو یو قرهنل

 (ese «بودیا دع ات رامتخ هد ۷

 ؛دنداعمسرد هدا رات MNES یدا شلوا یقارتصتم

 ۱ هدنراوح یراصنا بو اا « بودا تافو

 ید یباستنا هفوصتو یتانا هیافولا وبا جش . ردشفل |

 7 شل زاب هن ال د لهاو هن اصف ك. یدنا راو

 دنس همبطم ءاضلاوا ارعا ا ی « ةاح

 4 . ردشفلوا



aهدنرود ینا ناخ اس ناطاس  

 : E یا قش ۱ شب نانس ۳
Nرادرتفد هنتیعم تناشاب مهاربا یسیلاو رصم هد  

 هنر كن اشاب مهارا کم هنس رب ا ۰

 كلىلاو یآ یا هلبا هنس یاو «شلو

 یاوحاهیش .ردشفاوا لزع ۵۵ 0 ندکد تا ۳
 یر لو یدصس مدن رق اشاپ دم . یدمهلوا ۹ ) 1

 ( یرواسن لا دوخاب ) ۰-۱ 1
 1 احا كنباصارخ < لم وا یس وخ ل E “ا

 ةا ر نشل 0 ندناتق كما وم بولوا نانا
 و دم وا فا تاو 4 شم جلو و هدتاششک ۳

 یح لب 3 ار دّح کر LL ا »2

 یرود "ناخ نایلسناطاس ینوناق ( 2 ۳
 0 یو ۰ 2 E ندنلایو

 ا E WE و ف a دود ۰ ید

 وا مادعا ندنش دلوا یوم یروصف ضعب نم

 تاب وش 3 بولوا ید یس هر ەش قرص ۰ 1 ۱

 هر

Eیدالغاب لد هک یکشم لک اک مهآ یدروک  

 یدالغاب لیپ هتهدخ یدربک هاديه بوچآ شا

 . رد هزغ ا ندنارا یارعش

 2 د وعسم ناطلس ن مهاربا ناطلس ندنیکتکسهلآ

 ثكملاراشم رازمعح هدنلاح یادتا بو اشاب هدننامز

 ندهناوید رب هدنعما ( راوخال ) < نکا ندنراحادم
 : هکح لا نداند ,ترزوا لزوسزمآ ترک

 «بوقاب ینراعشا ناودو , شملکچ هباوزبا ةشوک گر

 .ردشم لوس راهشا راد هدیج وتو فوصت زکلاب دمیامق
 لماشیب ك زوتوا راد هدحوت هلساونع « قدح

 یالع . ردلوىقم هلیسهدایز هک « ردراو یسیونتم
 همم لما و دنشع مات ردنم كنس ونثم و بوت 

 زومر» . یدیا اوتف یواح ید نسح |
 یسهموظنمر رکی دهلسنا وع « ءالوالا زونکو ءا 1

 هرکص ندکدشا مج یافیا . رد راو یاوید بم ۱
 . یدشعا باستا هب یادم فس ول ندنیفراع ماشم

3 ۰ ۱ 
 ی دولا وبا مج لا قاتس ۱ 1

VYتوس 9  

 دمدخ هدنتقو یلاغش دراز

o۷7نالا یس ةر بو دیا تافو هد هن زغ هدنخم رات  

 ےکح یوز نیدلا لالج انالوم ترضح ۰ رددوح و٥

 : هکروروس كرهدبا ریقوت یی ینادس
 وا مچ ود ناس دون حور راطع

 عیدمآ راطع و اتش را ام

 سه رم شم هب یان مس مک ھارا ناطاس هملاراشم

 ¢ دفا كعا جور

 ِ ۰ یدشمرو در

 مهاجوآ نذ و دو دو ۷ تب

 3 ی رک اع

 ق

 باوج هلتی کیا وش میکح

 ۷ و

 ماسح ا ید یجات و رو

 3 A جانت هک و رست

 E بولوا ند ها )ی
 ¥ ۰ 1 ۰ ری

 هل ه السا فرش «كر هلک ه ئوس ت رصح

 یخد یرلنوا «بونود هنموق هدعبو ؟سلوا فرشم

 . یدىا شمر همالسا

۰ 
 ب 1۳0 حس

 نار و ۳ ان 9

 ادا ۰ ردعضاو كنق رط لنس ا

 ءالع راسو ندهداز لصفا « بولوا لوخشم هللا 95

 یررط هدعا و ؛ شعا د د مد سا و لیصح لند رصع

  ATبولوا نا ودتلس هل دارا هد رم سم و 6

 تزاحا ذخاو «باستا هب هفملخ

 قیصو «هدنلاشرا هفیلخ یلچ هیلاراشم یش هدمب
 9 الم هءقص ینهعرکو قمروتوا هنر «هرزوا

 ۔اکرد اشاب طصم «كرهلک هتداعسرد «هرزوا كا

 ظعءو كدهن رک شلوا نبش تسول هدنه

 .ردشعا لاشرا هد ٩۳۰ «بولوا لوفشم هلداشراو
 ۰ یدا یحاص لوط دی هد رسم

 مس

  Nورا |

 رخاو <«

 هننارف ( 2۱۵۲۸۲۵۵ )
 ۱۷۹۸ بولوا ندنرالاشرام

 . ردشعا تافو هد ۱۸۰۶ و ‹ شم وط هدسراپ هد

 هدیا بت ارم عطق هلکلروکقت

 اوا روطاربعا كنوبل وات ڪچ وا هد۱۸۰۱ «كر

 شلوا ریشم هنس یسرا «ندنغبداوا یعدراب

 هت رفظم چاقرب بودیک هنس ه را عرق هد۱۸ ۵و

 RL E قم 42۱4 تحت 4 رک ندفدل وا لئات

 هدرواو 6 نکا هدکعا تدوع هب هسا رف 3

)Sai nt A r1 10(ا .هسنارف  
 .روس) و هدنتلابا نوربوآ ثٿ طه سس

5 



 ۳ ۰ تن نم ۳2۳۸ ت ن نس
 لای هلتاءف د بولوا هعلقر روهشه هدنشاب كنروک هزتمولک ٤ ٤ ك(زدور) قرهلوا هدنرزوا یره (هغ

 .زدشفل وا لبوحت ه هناتسح هرکصو «شفلو یرقم | «بولوا هبصق رب یزکم اضق هدنسیقرش بونج
 ۱ ils (Saint-Etienne) یتالو م هخوچ ابق «یتکم یلخاد «یسلاها ۷۳
 Ee یزرک تان (ءرآ ول) كنلن ات ستور هدهسنارف . ردراو داو رشد و

  هدنسیف رش بونج هرتمولیک 45۵ كسراب « بولوا | - ردندرر ید زاها وا كا
 يلا ٩۲ ۲۰۰ و عقاو هدنرزوا یربب ند فن رتکنا ( b-8 ( ۱ ۹ اه

 A نداعم « یسیدادعا که یٰیخاد ۰ ردعماح | .روق وه هدنتلأبا (دروفتوه)

 ۱ مد :یسهژوم اک یسج تعارز ,یمهقنا | هرتمولیک ۰ كنهردنولو هدننیع هرتمولنک ۱ ٩ كد

 مهسا هل هفلتخ داوم قلمتم هنداعمو یرهناح | ییلاها ۸۳۰۰ «بولوا هبصق رب هدنسیبیغ لاعت
 us هقطق ترش «نودروق « یر هق راق . ردراو یرتسانم ر رومشمو

 لودج ددفتمو لوریمد «یتراحت كلشيا ك ,یرلهن Si - 166-۸۳۵۱1-) من 1

 3 : | «لامش» فی هسزا رو 0× تب
 7 E (Sain- -Eustacle) ه دنسدب غ لامش هرتمولک ۱ ۳ ك( هنایسنلاو) و هدنتلابا

  كنرازج نا هداق س و تبس | هہحات CIS كن رهن ( هبراقسا ) قرهلوا

 كف وتس رق تنس ءبولوا ندرت الوا مبات هکتلف لخاد .یسلاها ۰ ME .بولوا هبصق رب یزکم

 هللای امت ضرع ۷ ”.ea ه دنسدب ی لامش E | هدشرفو یتراجم كالشیا « یسهه راف لیخر یتکم

 7 ۱۰ ۰۰۰ .ردعقاو هدد نع لوط ٩ یرروماح یواح یتدعم دروکو ک هلیسهن دعم هایم

 ب شعوس «یسلاها ۱ 4 ۰۰۰ یرژوا قلوا یجز ۱ . ردراو

 دین رد راو یدیضارا تبنم بو یناکرب رفا 3 زی | اوریما تذس  (Saint-A mbrois)کو رد ۱ اتم فا وا هل ا رف 8 »
 ۱ کما د وکر امسا (شاتسوا تنم) هتب هدنسیبخ_ | (* )و هدنتلایا (دراف)

 بودا طط ییهطآ و هد ۱۱۳۲ رایلکتلف .رد | + یزک م هیحان هدنسیقرش لامش هرتمولیک ۱٩ كلن
 ۲ هدهسرلشعا طبض هلتاعفد رازسنارفو رازللکنا هدمب هردراویروک ندعمو یسلاها ؛ ۰5۰۰ بولوا هبصق

 A ۲ اکو یاس 1 ا و : . ی س :

 ۶ 0 زا دارت هکنلف ایطقاهد ۱۸۱۶ | راه 127 1 تت | ی
 ك (هنوراف عم نرات) كب هسد

  )Saint-0mer) E 4 5فراiسەڭ

 ۱۳ را اس هی مرسوک ۰۶ ۵ (ناوتوم)و هد
 ۱۳۳ ر لاشه | یوا 2٠٥۲ بروا صقر یر ہا
 اد «یتاماکعسا كوس «ینیلاها VACE «بولوا یوتمشاثم یسار و یلاحوسنم كود 6 ر

 1 ۰ ردراو

 نا تم

 . ردراو

)Saini-Andr6(9۶و منصم «یبصزوم «یسهنافعتک «یسیدادعا بتکم ۱ فناتسراع  
 هاش «یرد «دغاک ,تاجوسنم دو «یساسیاکرب تن هتشپ هد و و هدنتلایا 2 ردد تذس

 4 اشن «زوط «رکش «یغاب نوسز «تارکسم رپ هبصق هدنرزوا هنوط قرهلوا هدنلامش هرتمولک ۱ ۵

 - ۰ ردراو یتراجم كاشیا كبو یراهقرباف هرئاسو ار RD یسلاها ۸۰۰۰ « بولوا هکساو

 -Saint-Yrienx ( . ردراو

  ۱ Eشرپالوریا تلس | ارف (1,2-۳6۲ 69
E (Saint- Andreus ( ۰ 1 

PA TERRE تام ی و ی وبا کس 
 كىەزوي و هدنتلایا « هنایو یراقو » كي هسل ( هفیف ) كل هح وة سأ ۱

 «بولوا هبصق رب یزکص اضق هدنونج هرتمواک هبصق رب هدنلاعش هرتمولیک ه۰ كغروبعدا و هدنتلایا

 ۲ ي تاجوسنم كود «یتکم للخاد «یسلاها YY لخادو ینوئفلاراد یسلاها ۰ ۰ ۰ «بولوا هلکساو

 ۰ ردراو یرهناح ریمدو یر هناخابد «یرهترباف" ۱ . ردراو یتکم

)Sain-A86((ربش) هدامور   es 
Eم دا وف دا تیس 2  
iاووذس كناسنایس 1 !وفدل نالوا یانمهو ! 

0 

۱ 



 تان س ۱

 E بوح ا ڭا ووتل هد 3

 بو
 .ردراو ییارس قلزاب رب ۱0 یراهق رباف
 ) ('Saint-Barthélem y 3 )و ۱ 0

 تایل دا یملتراب

 ضرع ۷۲ ۸٠ «بولوا نیت دا یا بهسذارف

 طع . ردءقاو هدر رع لوط ۵ ۱۲ Fh امش
 یسیلاھا ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ « بولوا هرتمولیک ۲ ۵ یو

 ۱ لاو هر دنس هبصق ( هبواتس وک.:) یازک ام ردراو

 تعفیذ . ردراو یناول مالغاص رب « هد هبسیا برص یزکس هبحأت هدنل ام هرتمواک ۲ ك ( تاناغ ) و ۱

 ؛ ردقوح یرلجاغآ ررو باشخا
1 

 Rl یملت راب تنس
 بلا ) كنلابح لساس لآ | هاب

 هر وساو هدنس هبعش (نین | در ی

 رب BA یسیداو 4 هلمس هيات (هلاو) كن

 ۰ ردراو یعافرا هرتم ۷ ۰ بولوا زاغوو غاط

 باغ ینرللو و یرلنالاق هدراق یرلبهار هدغاط و

 اتمر فظوم هلسهفظو قمراتروق یرلندیا

 . ردیعفتص كلا كرالع نوکسم یهدایوروآ «بولوا

 غاط رب کی اج هنت اع واج كنكور و هناا

 بلآ . ردراو یعافترا هرتم ۲۲۰۰ «بولوا زافوو
 یخ دەدنو . ردیلهسا دلا دارادیک یدنلاح اما
 . ردراو رتسانم رب فظوم هلا هة ولآ

)Saini-Brieuk)۳ ۰ هش هسن اف  

 كسرا و هدلحم كل هرتمولیک ۳ ندزنکد «بولوا هبصقرب

 «یسلاها۱۳ ۲۱۲۰ .ردعقاو هدنغ هرتموانک 3۹ ٤

 یو ربمد « ینایل لزوک طاسح هلرلمتخر هدلحاس

 بتکم لخاد

 «ینادیم جاقرب هر اف رب «یساسدلک سار

 زب «قیعج تعارز « یسهناعت ,یرلهاکج رفت حرفم
 یر تراج كو «یراهقرباف تاجوسنم كويو
 . ردراو یرلذکص وصخ هنموآ یرلقیلابلامش اسو هنلانو

 اون تنس
 بات هبهسنارفو مقاو ا و 2۱

 ۲ ر

 ۱ اب تیز یم راب»] یسهعقو

  منصم « «یتکم هام هسدنه ,یسدادعا ب

۲۹۳۹ 

۳ 

 . زد راو یسهاکسا |
 . هلروس تعحاص

 بولوا هبصق رب |

 ت ن س

 ك ( سیند تنس ) نالوا یزکص كنەطاو هدنتلابا

 (نئوسرام) قرهلوا هدنسیونج قرش هرتمولیک ۰
 یجنزیناثلت «بولوا هاکساو هبصقرب هدننصنم كنب رهن
 هش راف رکشو یسلاها ۱: ۲۹, ۰۱ ae هرزوا قلوا زلمو

 . ردراو یر

 سس یه
 6 هل وس تعج ار هنس 7 CF رب ت

ly. (Saint-Pourçain) ۱ ت 

Eهدنتلایا ( هيلا ) كنهسن  

 یرتسانم ر کسا «یسلاها ۰
 . ردراو فاش لوبةمو

 - اب ) كن هسنارف )Sa1-1( ما دست
 ۳۳ کارم ارآ و هدنتلایا ( هلاقو د 0 ی

 یر٣ (هزا ونرت) قرهلوآ هدنسد رع لار هرتمولنک |

 «یتکملخاد «بولوا هبصقر یز زک اَضف هدنرزوا

 یاب نوشز « یغابیو یراهصاباق « یس«یندمم هایم
 . ردراو یتراج نوتوتو

 (هلروم)و هدنتلابا (هزرتسدنیف) تم هسنارف هنب

 لحاس قرهلوا هدنسد رغ لام هرتمولیک ۲ ؛ كن

 هح ات هلمس| 1 هدنرق |
۳۹ 4 

 بولو صف ر یرزک ACA | یدودح هسلارف هلمعسا راترب تذس كحوک 0

ONنتک. ینامل یلخاد .یسلاها » 

 یتالومعم و هاو د تاناوسح و روک

 .ردراو

 | لوب ت ٹری

 كنس هربزج ( نوینوٌر ) نالوا

Saint - ۲2۱ ( ) طع رح 

 مبا هب هسا رفو ِِ هد دنه

 ه دن_هسدب سع لحاس

 سو ه دنسدب وج برع هرتمولک ۸ كس د تنسو |

 یزکس كتتلابا « یحاوسلاعش » نعي (رونود توق)
 لزوکو یسل اها ۱۷ ۰۰ «بولوا هرصق ر یوگا

 ۸2 توادام » ولواب وئاتس ج

)Saint-Polten)كا رتسوا  

 | تب تنم و و ابرتسوآ یناش 1
 ی رب (نزار) قرهلوا هد یغهرتم واک ۵ ۰ كن هناب و

 هبصقر هدنفاصتلا لع كاوریمد جاقرو هدنرزوا
 6 قنط «دغاک ,هصار و یسلاها ۷۳/۳۰۰ بولوا ۱

(Saint-Benot )طع رحم  | 

 ( ناو ) ب هطا « عا۱» ین ودا (تونوئر) نالوا

 . ردراو یر هش راف هراسو هنا

Saint 

(de-Tommières 

- Pons- ( 
 | ریموت ود نو تنس

 ۱۲۳ كن (هبلبنوم) و هدنتلابا (تلوره) كنهسنارف



 تان س

 ناچ (روژ ) . قرهلوا هدنس یغ بونج هرتمولبک

 ها ۷ ۵ «بولوا هبصق ر یز کس |ۓو هدنرزوا

 y7 | « یس هس ردم مص وصح هرل سابا « یتکم یلخاد نوک
 | یسلاها ۹۸۱  بولوا هبصق رب یرک هبحات |

 یسادیاکر ندم عو یراهقرباف كيلا كوبو هخوچ
 ردراو

 ۱ گرم تنش

 هدروف ) و هدنسدب رع لحاس اش هر زح (قینیترام)

 كن ( هسنارُف

 یلخاد «یسااها ۰ ۰ «بولوا رهش ر ی زکصم

 اضف هد نسا رع لاج هرتمولدک ۳

۳۹:۰ 

 ( Saint-Pierreیک هداشصآ |
 | عیات ههسنارف ندنرازج لیتنآ |

 یمیانص زآ «یوقرب لزوک .یسهعناب تاتا «یتکم

 E هد ۱۲۳۰ .ردراو یتراحم تالشدا ك ك نا

 0 یخ اوا

 عبا هب هسلارف و عقاو هدن دنه ت تنس

 ۔وا هدنلحاس یلرع بونج كنسەر زج ( نوور )

 هدنسق رش بونح هرتمولک ٤٥ ك (لوت تنس) قره

 ینایل یعنص « یسلاها ۱۰۰۰۰ ء بولوا هبصق ر

 . ردراو یتراجم یادغبو

 رو تب هدمسالطآ تل

 هد رق كنسهر زج (ونرت)و هدناخ دم كنزف

 ۲ ۵ یسهراد طح .بولوا هطآ كج وکر هدن ونحو

 «هدهسیا (یشک ۱۵۷۰ ۍسهغاد لاهاو هرتمولیک

 . رولوا غلا ه یک 6 ۰۰-۰ مدنعوم ید قلاب

 هطقن یهام دیص زکاای «بولوا تنم ريغ یناریوط

  هطا نواکىم یهدشونج . ردراو سخا ندنرظن

 ریپ تنس هت س ء ردعبات ههسنارف رارب هلرلقح

 . ردراو یفحهبصق ر یواح ییاها ۸۰۰ هلسسا

 -ام « رب تنس ود ندراتر»] ) ۰
 3 لوح ET ي تدس

 - هسنارف ۰ | )٩2۱01-1۲0082(

 . ارد) و هدنتلایا (راو) كن | دور تاس

 ,بولوا هبصق رب یزکم هیحان هدنزفروک (وعغ)
 « یس هعلق «یتکم هام هسته و یسااما ۵

 «یرلهاکتسد صوصخ هنلاصا یافس « ینایل كج وک

 هلا رش لزوکو یرلءاج زیکدو یناج م «یسیهام دیص
 یتراجم هرئاسو هببط «لاب «لاقتروب « یاب نوتیز

Ey 

 طرح رحم ( ۹2۱۲۷۰ ا

 بولوا هبصق ر هدنلاصتا یرهش ( هلاق) و هدنتااا |

 | طع رح ا

1 

 رددودعم ندنربازج (ژربو) « بولوا هط رب ِ ۱

 ۱۴۱ e برع كنس ەر زج ( هرس ) ۱

 ۱۱۳ هللا یلاعش ضرع "
 و | قرهلوا هدنسیقرش بوئح هتک ۵ ۰ 1( قانتک ۱

 عماج هی زاها ۳۰۰۰ و یمسم هلوسا وب

 و

 هنروا یهرزح ( نوروا ) و هدنتلایا « هتنراس

 ی
09 
۴ 

  هردراو یتاحارخا زوطو قانوق «بارشو
 S.-P.-le-Port ) ول ۳

 ۱ ۲ هشنام دو رس ابا

1 
۱ 

 ين )نالوا مبتهبهتکناو
 هلق ییاو یسلاها ۰

 _.ردعقاو هدنلحاس یونح قرش

 e بولوا هبصق ۳

 تان هطآ .ردراو

S.-P.les-Calais ۱ 3 ۰ 
 اتو داب ) ا لا هل AF 7 ف ام

 2 ناد لوت كيلر ۱ «كونو ییلاها ۲ ۰

 و هرم . هاش کش « قمح

 کلا ندن ره هلق .ردراو یر هناخ هفصت زوط هلب را

 ٩ 9 1 هلن اماکعس |

(Saint -Trond)تازه لب  

 3 تلس ام)وەدنتلايا غروبیل

 بولوا هیصق رب هدنسد رغ بونج هرتمولیک ۵

 2 راف دیم رکو

۳ 

0 

 : تایوبح و یر هنا ابد 6 یر «2 راف اوو هسا

 ۰ 1 یترام
ET (Saint- Thomas) | س E 

 73 هم كلاع ندنرازح

 وما : ک2 «یرلغاط كکوب ,یسیلاها ۳ ۰

 . ردراو یتراحم لاشیاو یتالوصح مورو

Saint-George ( ) 

 مقاو هدسالطآ 2 | حدوج تاس

 ب ولوا هطا ر ندنرازج روسآ مبات هنتل ود زکترو

 )دعقاو هدسرغ لوط ۳۰٠

 3 ۱6۰۰۰ بولوا هرتمولک ٩ ک او ٤
 . ردراو یل

 او هدیسالمآ طبع رح هلسا وب س

 خد یر ندنریازج ( هدومر ) عقاو هدب

 زکر .ردعقاو هدنتهح قرش لات كن هدومرب

 5 ا

 ردمبات ۱ ندنخمرات ا



 ت ن س

 كح وک (Saint-George( ا

 هب هرتلکن | ندنرازح لس 1

 عقاو هدنسب رع لحاس كن_مهطآ ا بت 1

 ینایل لزوکو یسیلاھا ٠۰۰۰۰ ۰ بولوا یرک

 . ردراو

 (-Canal Saint ا ۳ ۳

 ۔ را د 3 EE باس 6

 «طبر هب یسالطآ طع رح ندنونج ین زکد هد

 ات رقت یو . رودنا قیرفت ندهدنالرا یەک

 . ردهدنسهرآ هرتمولنک ۸۰ هلا ۰ کاو ۰

Saint-George-) ۱۷۰ ۰ 

 اس EL ۱ انلد حد ۱
 ( یتناشآ) كانسهمطق ( هنیک ) هدنس ف لحاس

 لوط ۰ " هلا یلامش ضرع ه" ۱۰۳و هدنتکلم

 ۱۵ ۰۰۰ ,بولوا هلکساو هبصق ر عقاو هدر

 كالقسا ندنف رط رلیلزیکروب ادا .ردراو یبیلاها

 ره رزیلکا تاتو مرلراکن اف هدم .بوئلوا

)Saint-Denis(ك هسنارف  

 هنس و هدنتاابا ) هتي )
 | سید تفس

 ( نوور ) و ( دلورق) قرهلوا هدنرق ینامرا

 «یلودجرب «یسیلاها ۳۱۸۹ ۲ «بولوا رمشرب یز کر
 داخلا ناتسرازم هنبرلارق هسنارف تقو لبخر

 یناشن رونود نویژا « یساسیلکرب یکسا ناشلوا
 «یسهزاد صوصخ هنسهسرت یرازبق كرلن الوا لماح
 هتساشن هدوس ,هععاو یسهلشبق ددعتم ,یتاماععسا

 هدهنس «یراهقت راف هراسو نوشروق ,هوبیکیازجا

 هعف د کا هدلس صوص# | یلعو یریان كوس چاق رب

 رب مظتنمو لزوک .ردراو یرازاب نووق نالروق

 ج نزا كنطخ لو رمد لاعش بولوا رهش

 ۰ ردشقوم 27

(Saint-Denis) ENEط.£ ر2  

 هب هست ارفو عقاو هدندنه ۱ نو ست

 بولوا هبصقر یز کرم كنسهر زج (نوش :وئر) عبا

 ۲۰ ۶ هر ردش که دنسیل اعث لحاس كن هر وک ذم ؟هرب زح

 صو مخ هراس «نیداتعآ تک
 ی هجا تاتام لزوک « یس هن 3

 | اضق و دزل امش هرتمولنک ۸ كسرابو هدن رزوا یرلباج

E 

 | هبصضق ر لزوک ۰ ردراو یسهطوا وا 4

 ۰ ,بولوا هصقر یز رک اض هدرز |

 ت ن س

 یسهلکساو متخشر رب یا «هدهسیغوب یتایآ «بولوا
 . ردراو یتراجم كلشیاو

Saint-Denis-) 

 ازح اه از ES و ا

 ندیک ه هرکسم ندنارهو و هدشتلایا نارهو كرب

 لالهرتمولیک ۵۲ ندنارهو قرهلوا هدنرزوا قیرط
 «یرلقلنادف .یسلاها ۰ بولواهبصقر هد هفاسم

 یرلجافآ توط «ینالوصح نوتوت .قوماپ راخذ
 هردراو یمریقو

 اس اه و 6 اھ 3 1

E aرخ ۳ ۱  

 [. هلروسب تەج
Saint - Didi-) | ۲ 

 را ووئسال م تاس

 كن( ودنیسیا) و هدنتلابا (هرا ول) یراقو كن هسلارُف

 هبصقرب یزکص هیحات هدنسقررش لامس هرتمولیک ۸

 دغاکو مشی را هلا هلدروتو یسلاها ۹ «بولوا

 ۰ ردراو یرلهش راف
 - هسنارف (5210[-112101 )

 هدنتلایا هنرام یراقو كن

 ند (یساو) قرهلوا هدنرانک غاص كن رهن (هنرام) و

 هبصق ر یزکص هبحان هدهفاسم كلهرتمولیک ۰

 لخاد «یلو رمد « یسلاها ۱۱ ۷۸۰ .بولوا

 نده ى اخرا ىد هس ردم تا و . یتکه

 یھ د ن ا | یافس یاد وتصم لومعم

 | هیزرد ی

REK) |رلش کود ندن داعم وات هلا ربمد و  

 ISLS هناحربم د كو هدنفارطاو یرام ۱

 . ردراو
 (مزثوو) فنهسنارف (5۵1۳0-26)] ۰

 ۔ولک 4 ه 2 (لانیا )و هدنتلایا و
 وا یربن ( هتروم ) قرهلوا هدنسیقرش لاعش هرتم

 ياها ۰
 6 دا , ساتو 6 لب دنم هتسسایو یتکم یلخاد ۱

 «تاناوح ,تابوبح هلرا هق رافداوم قاعتم هکلریکنلح
 . ردراو فراش هراسو نیک رمد

Saint -Remi ( a ) ك ۹سن ارف 

 و هدنتلاا « ینغآ ی ی

 هسیحات هدنسیقرث لاعش هرتمولیک ۱ ۵ كن( هلرآ ) |

 -اخرایت « یبلاها ۰٩۳۱ «بولوا هبصق ر یک

 را آ «؛یهشیرا « یداوم لوم4 ندصص « یسهن

۹ 



 تفا ل س

 7 لزوک هل بس هیش رفظقاط رب قرهلوا لندهقتع

 ۰ ردراو یسهرت

 ولنک ۵ ك ( رت ) و هدنتلابا ( مودود ییو) --

 ی زکس هبحات .هلعسا و یخد هدنسیق رش لامس هرتم

 . ردراو یسلاها ۰۰7۰۷ «بولوا هبصق ر

Saint Jean ( ۱ ) هحزماک زا و 

 (8. 30910 نوح: تنس )

 قیوس ور ی كنسهعطق نوشهود هدیل اع یاقن صآ

 .رو ) و هدنیصنم دره رب نالوا یانمه هدنس هطخ

 ضرع 9۳۱۵۱۱۲ قرهلوا هدنسیشراق ك ( دنالت

 رهش رب عقاو ہد رع لوط ۱۸۳۲۳ ۵۹7 هلا ییامش

 ۰ ۳۵۵ رار هلا دنالترو و ۲۰ ۱۳۰  بولوا

 «یسهربخ تاسسٌوم راسو یتاکم ددعتم یسلاها

 . ردراو یتراجم كلشیا كيو ینایل مالغاص و عساو

 كنو زکناا راو نیدیق هدنس هءطق نوشمود

 ی الات ترمه ها تک هکد تک هل-ذاوا یناهل
 . ردشغل وا طبر هرلفرط جا هل طخ لو ریمد کیا

 | ناژ تو

 - اش یاقتصآ (1680-52:01) له ید

 ه هنس «عطق نون مود هدبل ل د

 ك (لآر تنوم) هدنتلایا ( كبك ) كتسهطخ (هدانق)

 ه(نارولتنس) قرهلواهدنسیق رش بونح هرتمولیک ۰

 , هدنعطاق لع "كنطخ لو ریمد چاق ر هدنسبش

 ی یرکسع « یسااها ۱۳۰ « بولوا هبصق

 :یراژار مي رام رک, هیات هد یا رایت
 . رد راو یراهشراف دیمرکو هلغوطو یر هماخابد
 - ردرنشمرو یتمان (رتسچرود) رازلکزا

 52101,) نوح تنس هجزماکناو
(Jean, John۔وک یہ داق ضآ  

 لاعش كنسهطآ (اوغتنا) ندنرازج لبتنآ كح
 هدنما كیوق ر هوس نالوا یانمهو هدنلحاس قرش

 1 ۱۵ ۳ لا ام ضرع ۱۷ ۲۱

 ها ۵ ۰

 لار تلکس

 هبصق رب یزک هرواعم رازج" عقاو هد رغ لوط

 . ردراو یراتف رب دوس و یسل اها ۸ ۰۱ ۰ «بولوا

 ار ( لوس ها EA اھ

RAR 7 

 یرزکسع كنسهر زج (ونرت) عقاو هدنسیشراق یلحاس

 هلا لا م ضع ۳۷۳۳۸۲ ۲ ۰ بولوا رهث رب
 ییاها ۲۸ ۰۱۰و عقاو هدبشلوط " ۳

 طاق . ف ل س ۳ ۳۹:۲

 رغ لامس مرتمولنک ۱۸ ۲ كککو هدنتلابا تیک

 . ردراو یک رم : چوا هلرسا و د|

 ادودح هدانق هلناعمت هدنتیرویج ( هنم) كن هعق ۱ رو ك ( لیورپا ) و هدنرزوا ,یرهن ( ویلشیر ) مبات

 «تبونود ییعوط هب وح ۱

 ۱ قدجراخ « بولوا هدنجما كبوق رب نوزوا ۰ ردمماج
 هاشخا یرا ها رثکا « هدهسیا لزوک یب هرظنم

 كب وغشم كنسااها .ردقو یفاطلر "لاو تولوا

 1 | ننس وقوف قلاب « هلغلوا ق ةاعقملاب یشیعآ رادمو

 0 - زااروط

 ۱ كناق رفا (ناوج تنس دوخاب)
 ( (یبب) عتاو هدنساب رغ لحاس

 بونج ندسقرش لام“ هک «ردقامرا رب هدنت روهچ

 هم رحم ندجاخر نبرد «قرهفآ یرغوط ه ییرغ

 هرتمولیک ۱:۰ قجآ یسارحم . رولیکود هبیسالطآ
 رج دریک درب «بولوا قوچ یلوص ,هدهسیا ردق

 للبخ مدانق كشط و. مود هت لام یا سمآ | ناژ تنس

 رتمولک ۳۲ و نوزوا هرتمولک 4 ٤ «بولوا لوک ر

 e هرتهولدک ۰ ۰۷ یسهراد طع . رد شا: 3

 ۳ AY یهطس |

 ۳ “ا ۶ a تاس هح زماکذاو)

 شام هک ردرهنر هدیلاعشیاش ۵ ل 2

 ا کا ق رهقا E «قرخ را هدنبرق

 الاسم شر كر هود یرشوط هب Gol قرش
 3 :رعوط هقرش .هرکص ندکد سا 05 یدودح طخ

 38 «رولوا لخاد هقوسنورب کی «كرهنود
 انا كرہش نالوا یمادمه

 2[ ق یسارحم .رولکود هنبوق (یدنوف)
 ده رتمولیک برم ۸ ۰

 ۱۳م ارج لی
 هرز یرلهطآ ( ژرو )

 ۶ تنس « بولوا هطآ كجوکر عبا هیهقراعناد
 عندقرش .ردعفاو هدنفرش هرتمولک 6 كنسهطا

 7 مظتنمریغ «بولوا هرتمولیک ١١ ینو

 زور نوزوا کیا یرغوط هنتهج قرش بونجو
 ٤ کاو . ردراو یوق عساو رب هدنرهرا و
 کمی ۵ یمهیعطس ٌةحاسم . رداکد هدابز ند

 3 . ردراو یا اها ٩ ۵ بولوا هرتم

 ۰ یسهصوح «بولوا هرتم

۱ BEE 



 ت ن س

 مانو) قرامسی عیات هانامآ و عقاو ۱ ناژ ت ۰

 (انربیه)«بولوا یر ندنریازج (هبناتر ا 4

 مس ینهعطس هام ر ردو دال یسهصز

 .هورذ مفتر هلا . ردر ر قاغاط «بولوا هرتمولیک

 . ردهدنهافرا هرتم ۰

Jean ۸6۲۵ (5۶  ) 

 یراکدرب و هباکع لر لدنحا
۰ 4 

 ن 3 ت 8

4 
 ل نار تان 8

e 

 كنهلشورو هدنرزوا یرپن ( هنوتو ) .دنتلابا هت هم 1۰

 , | رقاد

 ۳ 1 ترا

 تعارز 6 ن یلخاد ىلا ها ۰ «بولوا

 ردن تست ورب شاه .ردراو یر ینیآ

 كن هسن اف (8 Germaiص) 3
 ان هرر ساب ۷

 قرهلوا ه نسب مع لام هرتمولک ۱ كسراپ و

 نامروا رو هدنرزوا كه رب هدننرق یره بس 7

  بولوا هیصق ر یزکحم هبح ات عقاو هدنرانک

 ی-اوه مالغاصو فیطا هل اف «یسلاها ۳ ۸ 1

 و لدنم ه هزوم موبلاو صوص هرللارت

 عنصم «یلود ریمد هسراپ « یهاکح رفنو هاب لزوک

 هلسافو باروح 9 e ین بیک

 یره راف تاجوسسنم لوم** ندلیق هللا هراس و
 ردراو یتراع هاو تایوبحو یر هاو

(Sî Girons) :تل هسنارف  

 (تالاس) .دنتابا (هژیرآ) نورد ت

 « یسیااها ٤۸۷۲ «بولوا هبصق را ی رک ص اتق

 هدنفارطا «یر هش راف دغاکو هخوح «یبتکم لخاد

 تالش ا هلا اا و یرلهاک-د تاحوسم كون

 ردراو یتراجت
4 4 ٩۲ Gilles les) ۱ ۹ 
kK5 رسو هل هل ز تنس  Boucheries8  

 1۳ و ی ۳ هبحأت هدشوئچ

 .:ردراو یاعارخا هزاسو بارش یا

 کا دریک طرح رحم

 ۱ هبصق ر مو او هدنسال رش بوح هتک

 ق اوة یر هقراف هردنوق اق «یسهناختوراب < ی

 ۱ صوصخ هنح الصا ا تاو داغ هتسا و

  CAهدنتلابا ( هزآ وا مم هیسر) ۱

  هدشيغ هرتمولیک ۸ كب (آ وت) و و یا
 هیاروا همرح نونف بتکم هد ۱۸۰۸ و ؛شلدیا

۳۹:۳ 

۱ 

 تان س
ti3 1 7  

 Ll (S’ Sébastien) ۵ زاش اس و

 ۳ هدنل اعم كيان

 - ص هلی ی تا هلحاس ,هدنلج اد ئ رورو

 كنتلابا (وقسوییک ) هدنرزوا هطا كجوکر  طو
 مالغاص .یسلاها ۱۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکصس

 ,یناماکعس مهم «ینایآ جوک یخ دمو كجوک قحآ و
 كنانایساو 2 «یس هه رق کا یواح یر هبنص

 تابورشم رومشءو زب «یرللو ریمد هت رلفرط جا

 . ردراو یتراجت كلشیاو یراهناخمابد .یرلهقراف

)٩6 Servan) ۲ 1 0كن هسنارف  

 هافل اتاق ( اتو م )
 ( ولام تنس ) قرهلوا هدنیصنم كرن( هتنار )و

 هبصق ر ی رزکصس هحات هدنونح هرتمولک ۲ کز

 «یرلن اهل راجمو یرکنع «یسیلاها ۱۱۸۲۰ بولوا
 .هقبرباف مریاسو هریپ ءطالخ ,تاهسکپ «یتکم خاد
 لامشو یربهاک تشد ص وصخ هنلامصا یاقس یر

 . ردراو یناافس صوصخم هنوآ قیلاب هدنرازکد

 كن هسنارف ( 8 5۵۲۵۲ )

 ( رودآ ) هدنتلابا ( هدنال)

 3 :( ناب-رام هد تن وه )و هدنرانک لوص كن روم

 ۱ ر وس ا

 1 «بولوا هیصق ر یز کس اضق ه دن ونح هرتمولک ۱۸

 «قاینوق «بارش «یتکم یلخاد « ییلاها ۸

 اغا دو یتاحارخا هواشو ر ن ؛زاق زیس «تابوبح

 . ردراو یر هه

 هنیس )تن هسنارف . (8ئ (:1۲) ۰
 3۳ ا i ۱ ا

 هبرق ر ا, ن یلاھا ۰ رع هرتمولک ۲

 کما E كور «بولوا

 رتف ندنفرط ینول یجګ درد نوا هد نخ رات ۱۰

 ۰. و دن

 سپس ۱ قرهلوا صو صح هنب رازبق ناکداز نالوا

 . ردشغلوا لق
Simon)0 و 5  

 2 نویس ا

 ر ا در هو رشاعم نذو تور لع

 یخد ىدا تولوا ندناکداز توس هنشادناخ

 - وط هدسراپ هد ۱۷۰ .یدبا رلاح یناونع .تنوق

 . ردشعا تافو هد ۱۸۲۰ .بوف



 ۳۹:۶ ت ن س

 سلراچ تنس دوخاب
 كلام (Sئ (Charles لراش تنس

 كنغامرا یروسیمو هدنن روهج )ی ر وسم) كب هم

 هرتمولک ۰ كن (ییول تنس) قرهلوا هدنران؟ لوص

 «یسلاها ٤۰۰۰ «بولوا هبصق ر ه دنسب رغ لامش

 ۱۷۸۰ ۰ ردراو تراجم كروك كلشيا كيو ى کم

 ۱۲ ۲۲ ۰قرهنلوا E ا ه نخ ات

 . یدیا یزکم كنسهطخ یروسیم كدەنخنرات
Chamond(8 ) هسارف 

 E EIT 0 دنوماش تنس
 (رژ) قرهلوا هدنسق رش لاع هرتم ولدک ۱ ۰ كناسا

 « بولوآ هبصق ر یزک هبحا هدنرزوا یربن
 کنج «یسهنافمکو د .لورمد «یسلاها , ۳

 تبرش و هلدروق « هفیطق « یتالومم قلعتم هکل
 . ردراو یندع« روک هدنراوحو یراهش رباف

Gall) eیانم ۵هدهرجم وسا ( 61  
1 

 رش ر ی زکر هیحات نالوا 1 ت

 . و هدنقرش هرتمولک ٥ ك ( روز ) « بولوا

 ك ( خاتاتسا ) نایکود هنلوک ( هسناتسنوق )
 هاک :راع >> رادعقاو هدنفاغرا .هرتم 1۷و هدنرژژا

 «یسیل اها ۲۷ ۸۰ بولوا رهش ر عیانص رکص و

 یراهناغغابد هلبراهشرباف هراسو كىلببا ءرلشاق كا

 .رد راو یتراجت فلشیا كو یتالومعم هلشیا و
 - رلبا هدایز كلا كميانصو هاك راج كلا كن هرجم وسا

 رب یکیدلب
 وا

 كب مقوم و یسهرظنم « بولوا یرهش

 رارب هلرراوج نالوا هدنم> یرهیفیص
 - وا مع هدلحم كلهرتمولدک ٩ هدنداو رب تزشالد كي

 لزوک هجر گر ط دنا مده یراروس کسا 9

 عساو «هدهساکد 9 یرلقاقوس .ردشلپاب ر هعگاب

 هن وک ندنوک . ردزبع و

 ان دادم رد هنک هتل زوک هکیدتکا غا

 ه هیحان « یسهنافتک ییا « یسهرواح رب «یرلاسیاک
 ,یتاکم ص وصخ هئاناو روک ذ هلبت کم كوس صوصخم

 دوم «یتکم نمود: هرارغاسو زكا نیس اخر

 هراسو تارز « میانص « یعیبط جرات . یسهژ

 هلع تاسسوم راعو یمهناخهتسخ چوا «یرلتیعچ

 مورد راو یسهرخو

 (Canton de S’ Gal1) یمهبحات
 ر | 2 لا تنش

 و ىس هقفتم رھ 2 ه رج * وسا

 رولوا ۱

 د یسهرثاس ةبراج هایم « «یک یکی دتا لیکشت ید |

 ۳ تر س

 یر :ندنرت الوب هد-نتهج قرش لامش كنيحاون ندا
 ابر «( هوغرون ) ندنتهح ینرغ لاع « بولوا

 «(سیرالف) و (عیودا) لدنتهح یل یعبونجح «خدوز

 مهر هیحان (ذوزب یغ) لندنتهح قرش بونجو ابونج
 (غییدوو) عبا هبایرتسوآ و هلیکاسن رب (ناتسزتخل)

 4 ءامربا د ندرلن و «بولوا دودحم هلیس هطخ

 ۳ لوک (هسناتسنوق ) ند ( غربت روو ) ید الایثو

 د قم هبحات (لزنا) هدناخاد ى 1

 ارا یسهبحات لاغ تنس .ندفرط ره بوذل و

 e ۲۰۱۹ یبهیعطس حاسم . ردطاع
 هانسدحاو هرج وسا هعض را تعسو « بولوا

 « بواوا یک ۲۲۹ 6۱ ییلاها ۰ ردیسیعتلآ

 ت شک هلکعشود 5 ۱۱۴ منشا هرتمولیک بم رہ

 یبیضارا . ردیسدعت وا فن درو م *یجاون هڪ وفن

 وەکو كا «بولوا قاغاط هرزوا تہم ومع

 ۳۰۵۲ «قرهناو هدنعسق یب رغ بونج یغاط (هساش)

 هی لامشقرش .هقرش ندغاطو .ردراو یعافترا هرتم

 یر ره بولیرآ لوق جوا یرغوط هبیبرغ لاعثو
 کک ندرلڼو . رولوا مسقنم ا 0

 هی اا . رد راو یرلع افرا هداز ندهرتم ۰

 «بولوا هدسنلخاد یسهضوح یغامرا (نر) هل رم ام

 .ودح كن هبحات هدلع كل هرتموارک ۷ ه قامربا روک ذم

 :ردشلرآ

 هغامرا و هطساولاب دوخاب و هی رغوط ندي غوط

 لا تنس هک«ردب رهن (روت) یکوكا كرلنو .رولکود
 هدنس هبح ا (لزنا) ناناوب هدنجا كلونو هدنس هبحات

 لکشتلاب ندرباچ قوج رب ندا نایرج و قاع
 دم هنتر <« قرهقآ ی رغوط هب رع هدمها و هب یل رع

Eبوذح یانم  e 

 : e شا هم هلته

 هللوک(داتس:او) 6 یکا ر دا کشف ین دودح قرش

 هلئدودح ینرع بونج یخد یعسقرب كنلوک (روز)
 وا فاتخم هر وک هنعافترا كنلح یساوھ .روننلو

 ۱ : زکص نالوا یجفتص كلا كنرارهش ۳

 دهرا ۷ هلا هحرد ۷ هرار 1 نار هرزوا یطسو

 نرو لدتعم اهد اوه هدنلحاوس لوك هسن ای دف

 «پونلوب نداعم ضعب هدنرلغاط .ردقاعص هدنسرداو



 ت ن س
 هلیبسح یقلق كنعتمت «هدهسيدرونلوا جارخا هلی ۱

 یبیلتیمها لا كنداعم وب . ردشفلوا كرت هدمإ

 ( غر ربلیس) ۰ ردیندعم ریمد یک دنغاط ( نزنوغ)
 هدرابنا ضعب و یرلندعم ریقاب و شموک هذنغاط
 یندعم صوک شمب . رویللو ید یرهزبر نو"

 قوح یسهم دعم هایم ۰ ردشلروک یخد یرازثا

 تمارزو عیانص .ردیوص (رفف ) یروهشماا بول

 قرشو لاعش زکلای تعارز یقحمآ .بولوا یزلبآ تم
 هدنسیداو نر هلبرارانک ی لوک هسناتسنوق هدنراتهج
 هربخذ قالوا ناک هتناجابتحا فان هبحان «هلففل وا ارجا
 .روالوالاخدا ندغرعروو و هر واب بوم هطرب دشیتن

 یخد غاب هدنرارب زا كب هلبا هرم راعتا هدراتهج و

 یسهرتمولیک مبص ۱۳۷ ه كنسیضارا موم .رویشیتب
 ۲۳۱ هراس و ىع «راچ ,هعکا «هلرات

 ۰ ۳۰ «غاب یسهرتم ولیک عب ۷ نامروا ین

 . ردنرابع ندهبلاخ "یضارا یخد یسهرتمولیک عبر

 ص۸۸ ۳46 « تآ ۵۷۰۰ هدنلخاد هبحات

 ۲۰۰۳۰ ,نووق ۱۱ ۷۰ «زوموط ۴

 هعلانص . ردراو یناغوق یرا ۱۳۹۰۷ و لا
 ندیکسا هدنزک «بولوایمهیحان یر كتر ا

 راس ندقومای «یک یغیدلوا هدقلباب زب رومشم یر

 نایت“ هلرلشاق كا ضمبو رلیش همروا هلناجو ستم

 ۰ یهاکتسد
 غلاب هب یشثک ۱ هر هل م دوس ا موم

 یشک ۱۰۱۳ زکلاب «بولوا

 یشک ۲۷۸ هلرلناسل شنامور یک ۹ «زسنارف

 كشلاها هعهذم . اک هژراناسل راس و

 «ناتسلور ی ٩۲ ۷۰۰ « كلوتق یس ۲
 میا هرلهذم را هد ی ۲ ۰ «یدوم ی 2۷۰ ۱

 هط رفه ت روھ یسهرادا لوخضا ۰ ردزرسهذم یو

 قرهلوا یدک رب نوجا لاها ۱۲۰۰ رم < بولوا/

 نانلوا باخت هلئدم هنس چوا هنو یناتومیم سلجم |

 «بولوا زئاح ینااونم ( نامادنال ) یسر كناریدم

 ۱۲ هدنلخاد هبحات . ریلساب هبغاید داوم راتسششو

 - ود هنیک ام ۲۷۰ ۰۰۰ هدرلن و «بولوا هنانکیلجا
 ۱ لزوم یرلهنیک ام جست ۰ . روض

 ۳ رول و یرلهنک ام همروا هد ۰

 | هالا ىلع ناسلو نالا .الماک نامه یسلاها .رولوآ
 ۱ ى 6 ۵ « نایلاتا

 و بکس نداضما نانلوا باضنا نوحما هنس جوا

 ت ن س ۳۹:۵

 ۱۵ هبحا . ردهدننکح یروهچ سیر فهبحات

 هدهزاد ره «بولوا هی دل راد ۳٩و اضق

 « هئادتا 2 رر هدرلاضف , هریلص ةمكح ررب

 زی هکر ترابع نداضعا ٩ یخد هدزکم

 تحب كرتسانم یکهدنزک هلبتقو هبحان و ۰ ردراو

 یرهش لاف تنس هد ١٤١٤ « بونلو هدنسهرادا

 هنسهبحات ٩ ك هر وسا نانلوب لقتسم رار هلا یسیل اها

 یلاها نوت هدنروهظ كفلناتستور .یدیشعا قاعلا

 هبلغ كرلکىلوتق هدعب ,هدهسرلشغا لوبق یهذم و

 دادرتسا ینرادتفا کسا رتسانم , هنرزوا یلاج

 هد ۱۷۹۸ ۰ یدشخا ومل ال.اک نامه یفلن اتسنورو

 ربارب هلبراراوج بودا لالقتسا تسک ندیکی اھا
 هد ۱۸۰۰ تام . یدرلشعا لیکشت هجا کیا

 هرجموسا  قرهنلوا لیکشت هلدودح ییدعش هبحان
 . ردشُعا قاحا هنسهقفتم ریهاچ

 هرم وسا (5ئ 60۱۵۵۲۵)

 ( یروا ) هل ( نیست) هد
 بلآ نو « بولوا غاط رب هدنسهرا یراهتحات

 كسکو لا . ردهدننکح ئ رکو كنلابج لسالس

 د ا اس

 اد « بولوا هدنعا_ةترا هرم ۲۲ یسهورد ۱

 عفت سم هرم ۲ ۰ ۷ ۵ ۰ ردروت سم هلراق هدنرو ص

 کا افت تنام وا الاسا هلا هرج وسا یزاف و نالوا

 یابوروآ این كغاط ول < بولوا دنک ر تالشیا ۱

 هیایلاتا كد رلطخ لو ریمد ناک ندیااعث و یلرع
 ارت هدنلوه نو را ا نو ای
 . رد هنلوا لاک ا هدهنش ید «بولبجآ

Gaudens( | ۰ °9 ) گن هسنارف 

 وا هان وراق یزاترم [:۳
 قرهلوا هدنسدب رغ بونج هرتمولک ۸۸ كن (هزولوت )

 «بولوا هبصق ز ی رز ن اضق هدنرزوا یربن هن و راف

 ترش «یتکم یلخاد .یلو ریمد یسیلاها ۷۰ :

 هراس و دغاک ,هلباق «هخوح یدام هلناح وسنم كونو ۱

 . ردراو یتراج یغاب نوتزو تابوبحو یره راف

Saint Flour )ثبت هسنارف )  

 ك(قالىر وا) و هدنتل انا )لا ۹۳ تاس

 اضق مقاو هدنرزوا كنابق رب هدنق رش هرتمولبک ۷

 یلخاد «یسلاما ا «بولوا هصق ر یز- زک

TTكوس «یس هناخ هن و یم ہہط حرا  



 ت ن س

 « یرهقراف هراسو نارقو لاقتوت .« یسا-تلکرت

 تي یذ شم هدنراوجو یتراح رتسا یر هناخابد

 - ردراو یراحا

(Saint Christophe) 

 كح ک عبات هبه رتاکن |

 .هرب زج (هولدآ وغ) «بولوا یر ندنرازح ( لیتنآ)

 [فوتسارق تنس

 | توئح ك ( شاتسوا HD انس لع لانش كنس

 6 هلبا لاس ۱۷۲۱۸۲ قرهلوا هدنسقرش

 ها ردفا هد رغ لوط ۳

 كن هطآ .ردنشک ۲۹ ۱۳۷ یسلاهاو ہرتمولکم بم

 قەي ( رترساب ) عقاو هدنسیونج لحاس ینایآ هعلشاپ
 ( هپد ) یخد ا لحا- «بولوا « 7 قلا»

 (هوبن) نانلوب هدنتهج قرش بونج .رودنلو یسهبرق
 | رب یواح یرلابق و شینک هرتمولک ۳ ندنسهطآ
 .بولوا قلغاط یمسق ییغ لاعش .ردشار هلزاغو

 كعاط و .ردیناکرب (ردیم تن وم) یناط تكکو كلا

 . رددنماشرا هرتم ۱۳۱۳ یسورذ كك والا

 ناعت ید رلیاچ ضعب « بولوا روتسم هلرل امروا

 . ردا نایرح و

 یادروکوک هد زب رک یسهمت كناکر روک ذم ۰ ردب واح

 ردتبنم كب یسضارا .ردراو یلوکر یواح یلوص

 هطا و .ردکیلوتف ینصنو ناتسنورب ینصن كنسيلاها

 - وا" تشک لدنفرط یسیدنک كيمول و تفاوت

 رب ۶ هلتاعفد .یدشغلوا هرس هلا و

 د او ا

E)دة تلا کت  

TS 
 هرتمولک ۰ كن ( برا ) و ۸۰ ك ( نوروه ) ند

 هلل وک نوروه روک ذم « بولوا لوک رب 2و

 یلودج (رور) هلل وک( هرا ) و «یرېن (ږلق تنس)
 ۱۰۰ . ردنا طالتخا هلبسهطساو

 نالوا یعانمه یرهن ( رلق تاس) س . ردهرتمولیک

BE. 

 ی دودح هدانق یراقوو ناغیشدم « هلحورخ ندلوک

 و كل رتم ولک ۰ < كرهدیا قد رغ

 ةن کا .رولنکود هنلوک ( نوروه )

 ۳ هن ریس 5 درلیک كوت ءهلغملوا

Nتن هسنارف ( ۲  

 ۔نول) و هدنتلابا ( هروژ ) دولق تنس

 هرم ۰

 ۱ ۱۷۹ یسهیعطس

۳۹:۹ 
۱ 
۱ 
۱ 

 أ

 دراو یسهقبتع الآ ضمب زکلای و «ردیلاخ نامه

 اتقو هک« ردراو یرتسانم یار روپشهو یتراجمو |

 رو اتوا 6 یددادعا e ییخاد < یس اتش |

 خدو یرل هق راف یغاب و هلتاحو سم |
 | یراهبت ضعبو زود یس وذح مق .

 ننس
ER 

 ظق هدنشیقرث بونج هرتمواک 4۵ كن( هلوسل
 خاد « یسلاها ۷ ۶ ۲ «بولوا هبصق ر ی زک نص

 و كلوا «یرا هق راف اکو تماس .یتکم

eف  

 سمی ۳و سیم

 .اهاو یاتفج كنساباپ شاب كنون یراراوحو هبصق

 . یدنا هدنم> یراکولع یسل

(Sf Qnentin)كز هسنارف  
 وال و هدنتلایا E نتنک تنس

 لر 1۳ قرهلوا هدن سر رغ لات هرتمواک ۱

 ؛بولوا رشد wz اضق ددنراك لاوص ك ر

 8 و رج س صو صخ هراناتس ور « یسلاها ۲۷ ۷

 ج نونف و مولع «یسهطوا عیانص یر کم

 و شید کشلا هنگ « یرلفاقو- زودو عساو

 وح دب شینک راتوط یر نا ه ره فا |

 ۲ ودحر ندنتلآرب هدنندب مکرر وتسا هللا هموس

 وماي راس و هقسیناب گلم ۰  یرلهاکح رفت ا

FECT ET ۷: 

 73 دز تراب فایفقو

 رخ كلا ياع زاطا هدیربه ) ۱ هداک تاس

 .i "هللا یلاعش ضرع 0۷ ۵۰ ءبولوا یس

 بولوا تدنم زیغو كی.وک . ردعتاو هد رع لوط

۱ 

(Sf Kilda)هی ەرتاک ۱  

(SF Eazare)ا  

 74 اس اباد ا تنس

 ۱۹ وا هنآ كوك ف ما ت و مار

 ارتدوا التبم هنو صر دا د هنخرات

 . یدا راو یمهناخ

Lam ber)ارف (8ئ  
 بولوا ندن_سارمش

 ۱ شم وط هدنس هبصق (هزملزو) تان ر وله دم را! ۷

 ام هموظنم چاق رب .ردشعا تافو هد ۱۸۰۳و

 1 .ردراو یراہشا راس

 هشام تنهسنارف (5 ا :
E -رتمولنک ۷ تب  

 یز اضق هدنرزوا یربن (هریو) قرهلوا هدنیغ

29 

€ 4 

۰ 



 ت ن س و

 «یتکم لخاد «یسیلاها ۸۲۱ « بولوا بت

 و یهناضک (ییللا راد نوجا هادتا . بل کم

 «یرلملکج رفت «ییریزکر,لزوک لو رم ی
 یرلتهاکتسد تاج وتب راسو هخوح « یرلارا 9

 .ردینطو كن (هرو) محم روش .ددراو

 ردا راز او و نارول تنس 1
 هب لام ب رع «هلحورخ ندلوک كاوا ناتبد وبا

 ( قرونون ) تان همقک كلاع ادا < قرهفآ یرغوط

 ایا كك كن ءدانق هدعلو « قدر ندەدانق قتر رج

 هدنسزوا کر ریش هاو[ رو « هلبا لوخد نقلا

 كيك د كرەدىا دخا ین رم چاق رب كن هدانق و .نایرج

 میلخ رب اتداع ,بودبا سوت هکدنیک ًارابتعا ندنرهک
 ورد هزفروک نالوا ییانمه درک ندکدرک هنلاع

 ًایرقت یارب : رولیک

 ی ers هلا ۸ »° ۰ یعسو .بولوا

 ¢ ناغیشدم ¢ م ر نکود هر ر هایم هلضف

 رخ ا كنب رال وک مسج وراتنواو هرا .نورو#ب

 Yeo هدهنات .بولوا قوح ك ی وص هنلوا

 ۱ 5169۰۰۰ یسهضوح ما رز ENE هرتما تیک

 غاص هقشب ندرللوک روگذم و5 هرتمولیک میرم

 . رالبوط ینراوص كرابنا قوح رب یخد ندلوص و

 یر هیحاشاب ك راہناوت
 : یخد ندل وص ؛ هر د وشو

 یدل ندهدادق یی ندلوص . ردسیووم تالسو۰

 اط رب ا «بولوا دوس اهدو قوح اهد راما

 قرط ییا گكنسارجم :رکح یراتاآ دلراوک
 لوا كا ندنفرط رابلاپ وز وآ .هلفاوا دزرک

 یواتوانوتسن وح هدنررانک تولوا رارزب نانلوا رامعا

 .روینل و رهبصف قوج رو یرارهث كکو لآ رتن وم

 از ممسچ هلتس اغ هلیمسا (هروتشو) هدنرزوا « دکیک

 وا عاص هسة رس قرط ره 8 یووکر

 ردق هنلوک وراتنوا یخد یافس كوس كا «بول

 هت رل راقو یلبخ كغامرا یخد رزحو دم . راتیچ

 ۰ روژلوا سح ردق

 Golfِ 6 8 ) یزفروک ) ۰ 3

 .الطا طرح رح ( ۷ ۳ ارول ساب

 و ها اب .یونح قرش EEE نوشنیمود كس

 قرش لاعش ؛بولوا زفووک رب كجوس دلا لیک

 یاتتس «هواتوا 6 ودير

 . رد دا

۳۹:۷ 

 و «بولوا |
(Sî Laurent)یاق مآ  

 ۰ ردیآ |

  ۱ asهدنلوط هرتمولنک ۱

 یرلفرط :۰

 "] وسنارف تنس «ولذیر - ندغاص

 هلا یلاعش ضرع |

 ت: ن س

 ند تج قربت نوح ای هک ی

 وقسا کیو قیوسن ورب یو هلیس هر زج هبش (هیزیساغ)
 بم 7 هدلاح ینیدلوا طاع هلیس هبلاع# لحاوس هج

 یاپق همای هطا (نوتر پاق) و یسهریبک «هریزج (ونرت) |
 ٩ اغوب (تواق) نانلو E هطآ یا

 هدنسهزآ یلحاس (روداربال) هللا (ونر) الامشو ندنز

 هل سهر زح (نوترب باف) د Sk (لسیا لب) کا ۱

 رج ندنرازاغ+ (و-ذاق)  یکهدنس هرآ ه.> وتسا ا

 كزاغو چوا و. ردنا طالتخا هللا ینالطا طع |

 ندنفرط قرش .ردراط ییکیا رکیدو شینکی سیجرب

 لیکشت نخ نارولتنس «بوشلراط هک دتنکز فروک
 ( تنوغفشا ) هدنسشراخ كوو ج

 و کیا هلب رلع-ا (درآ ودا سنر) هدتسدب وذح مشقو

 - هطا كجوک ج اقرب هلبرلعما (هنیلدام) و (ناغییش) و

 را «بولوا غیص یروص كزفروکو . ردراو ی

 دار

 2 هرم ۲ ۰ ۰ هردشرد اه د لندن و اج

 . رداکد یرد هدایز لندەرتم ۰

 نالوا یبخدم هعلشاب . رد زا ك یرللم نالوا

 هردنرد هرتم ۰۰ و ۰ هسا یزاغو (تواق)

 شیاذدرهنو نریک ندنزاغو لسیا لب هلزاغو كوس

 هدزفروکو سيس نروس مکح ابژثکاو یراءتلکز وب
 زکد ندف رطر

 ردبا لزوطیتوص كرن بوقیح ردق هکبک یلوص

 ۔روک ینرثک كراوص یی دکود رهن ید ندف رط و

 ۰ رر دشالبات اط ىل وص كزف

(Sf Laurent ۰ :و  Jy 

 9 نیروما ) 1: ۱ 3
 ر هدنرف یزاغو كنرمو هدنتهح لاعت كن زیکد

 ندننورب (یجوتوج) یکهدناحاس هنرببس ,بولواهطآ

 ولبک ۱۷ هندننور (رب د) یکهدنلحاسهقسال | و

 NS ۳ نیمه وک ناز لامش .ردهدهفاسم كل هرم

VE.ردعقاو هدف رش لوط . 

 هدرلفرط شو قلآ و زود هدرلفرط رثکا یلحاوس

 هدنتهج بونج و رلغاط اطر هدنتهج قرش ۰ ردقلاق

 كجوك ما -ط رب انا . روی و لوڪ كوم زر 3

 ندرلتوا ضعب صوصخم هبهبلاعت راطقا و ندرلبلاح

 ری هلو لا یا و هلا هدنلحاوس . ردتراص

 نر هسور هطآ و . رونلو راويکسا ماطر

 ۰ رد دودعم



 ت ل س

(0uis5 ا) فب همت كلام 
 رفس) و هدننروهچ یروسم ۱ یول تنس

 « قرهلوا هدنقرش هرتمولک ۵ ك (قبس لوس

 یروسمو هدنلحاس غاص تكنغامرا ( یبسرسیم )

 هرتمولک ۳۲ ندلع یی داکود هغامرا و كتر

 ٩۲ ۳۹ هللا یلاعش ضرع ۳۸۳۳۷۲ و هدیراقوت

 ۔وا رهش رب كوب یزک قا عقاو هدير لوط
 ك همقک كلام .ردزاو یسلاها ٤٥۱ ۷۷۰ .بول

 قوج رپ « بولوا یتراجت زکم كنم ییونج برغ
 قرووتو هدنعاقجاو عطاقت لع كنرطخ لو ریمد

 روم كب «بولوا مقاو هدنسهرآ وقسسنارف ناس هلا

 مسوت شف هکدتکو «ردرهش رب هاکتراج و
 هدنرزوا یغنامرا یبسرسدم . رد هدک ما تر و

 تانک ود مرتم ۷۶ ندام یاد» و نوووا 3م
 كلام هک رد راو ییریوک ریمد رب كو لناق یا

 هدوحو هلقارف نوملم یللا .بولوا دودعم ندندا

 نوروا هر ۵ هیاةبج ندبروکو رد کا

 ندنرزوا دن ر رکراک سوم هنرزوا ررکو
 دا هع ترا نرو و نوزوآ هرتم ۱۵ هدعبو

 لزوک شا و مساو كا نانید یناقوس نوتننیشاو
 یننس PN هدنحوا ر وا كن روک . ریلبقمح هنسهداح

 5 عماج ییاها ۰ اس وقت هل مسا (ییول

 هدهسیا میت هنتروهج سی وا هک« روینلو رهش ر

 یم هل رب كارب ول تئس كوس هع وصخ ره و هاو ۳۵

 راس ۰ رزق ه دن

 د ا دمو زود ی اوو تواوا هفت

 ‹ یساسدلک ۱۰۰ هل نازا و یسهیذا عنصمو مسج

 « یینانامرواو هاب ۱٩ « یسهسرو « یهرراح ٦

 هناطتک «هزوم «بتکم قوح ر و یرلءمشچ ددعتم

 یتراګ . رد راو یسهبریخ و هک تاسسوم رثاسو

 ناافس رشد ام هدر 1 بولوا تكلشرا ك یییانصو

 رناشو بوناکو لصتم لو رم د ا نوا و

 | هحلشاب .رول روک تلوذشمو تکرعرب كوس هدیلاهاو

 «تاناوبح «رونک « یاس «قوماب «تایوبح : ۳ یتراح

 ۰ ردروگ ندعم و نوشروق ۶ هسا رک «هووق نی

 «بونل و هق ر اف ۲۹۲ ٤ هدرهش لوا هنس شا یک

 ۵٩۰ یونسو «رردشرلاچ هلع ٤١ ۸۲۰ هدنرلګا

 وا . یدنا رولوا لصاح تال ومعم قلشارف نودلم

 - همش ینج هلوا ش دعا شکم ردق وا اهد یر ندنوو

 تان س ۳۹:۸

 هماد ید و ی ی رارهش ان سا

 ان وق تهوکح یتهبنا لزوک كلا . ردنرابع ۱

 روس) نانلو هدنسونح لحاس كربن نداروا |

 ۱ ندنداعم ر رمد یتالومعم هیحاشاب ۰ ردزس

 "«نوغاو هلدصاونا دلراهنیک امو تاوداو تالآ لومعم

 هریبر مسج 2 اسو هغاید داوم هرم «نوتوت

  هتصقر اتداع بکص ندعسف ٤٥ هک. ردراو یسهقراف

 ۱ رف یکسارپ هدنخرا 6
 اتو نوچ رب تر ی ندنف رط یءدانق ر

N,4 رابع ندهلکسا رب ك وک صوصخم ر اا  

 'هبص : 5 ,هلیایکشت ىسەراد هدلبر هد ۱۸ ۲۲ . یدنا

 لابنك ۰ ۰ یسلاها هد ۰ ره

 وا کم وس هنوکن دنوک یر ندتقو وا . یدشلوا

 و ۰ هل نقل وب هدنس هتروا تك همت كلام اتاذ بول

O 9ولوا یس و مع زکم  

S Louisهسلا  
 .E یاش رف ی یول تنس

 ةفامربا لافنس «بولوا رهش رب یزک كذب رم
 دم رب و هدیراقوب هرتمولنک ۱۸ ندند صنم

 I ارا هدنرزوا تل هطآ رب نانل و هدنجا

 داد هدر لوط 6 "ها یلامش ضرع
 ۷ re 2 زا یک ۸ ٩ ۲ و ییا اها لصا

 زود یرلتاقوس . ردشوب یسیلام ثلث « بولوا
 ندناقر یرژنکاو لومعم ندهلغوطیرل هناخو عساو و

 «فیرش عماج «یساسدلک كىل وتق . هناخ هتسخ یرکسع

 «هلفلوا قا یہ ةوم . ردرلهلشیقو ىسەر د هیلدء

 هدناحاوس < ا یرهش ییوص كر ًاضمب

 وا اشنا رلدتخمر لزوک «بولراپ رادس لمکم
 .هردهدنسونح لحاس یرهزاغم كوو لع تراجم

 ٩۶۰ شاروق هننرزوا راهود هنب راهبصق (لیونیو)
 فالیو نیو . رد راو ییروک رب هدنهانوزوآ هرتم



 یلعخ لورم در ر دق ه (راقاد) یر وط هنج ما كنا ا
 ییدکود كرېنو عقاو هدندصنم كار .ردشفلوا در 8

 هلا یرپوک هتخنرب هرهش یغد لید لکشتم ندراموق |
 .اروا .ردیواح ین راهناخ رلیجنز یلرب «بولوا طوب |

 .دنه هدنراهرآ « بولوا مسقنم هی كوب کیا ی
 شعب و هربسم ر یواح یا یزوح ناک

 هتشب ندنسهفلتخم راود تموکح ::روبنلو راک

 ر .« هبعرش هکر نوجا هلسم «یلاها هدول تئس

 سوم ندنفرط رازسنارف «هقناب
 تمارز رو هناعهتسج ر هنانشک وب را

 یماوه «هدهسیا كلشيا یلبخ یراجم رور و قم

 . ردرغآ و قا

 هدب دنه طرح رګ )8 5
 ر نا هنا نو یول تاس

 كسبد تنسو هدنلح اس ینرغ بونج كنسهر

 یر (نابنا تنس) قرهلوا هدشونح و

 ندنک هری تنس ندسډد تنس و هدنرف كندصنم

 لاونج ضع ۲۱۳۱۶۰ هدنرذوآ) لک لوب ریمد
or N ۱هلراوح «بولوا هبصق زر عقاو هدیق رش لوط  

 نوجاثاناو روک ذ

 . ردراو یسیلاها ۱۸ ۵ رارب

 كنەىمت كلاع (Sئ 16

 هنوزم ا 4 یو ي

 *لضف كرالوکرز دق ۰۰ هک. ردرېن ر هدننووهچ

 یلشینبا تب یرغوط ه قرش بونج «هلبا مج ینهایم
 «كرهدبا لیکشت راهلالش مقاط رو قزەقآ هلنایرج ر
 دیس نادات ) عطق هفاسم كل هرتمول ڪڪ ۰

 ۳۶ هدهنات . رزلکود هلوک كوس نلتید (روروس)

 . رکود وص هرتم ۰

Sf [6089۲ « ۰ 4 1۵ و .مقالبوتل ددانول تنس  - Le ) 

 ۳۳ تب هزوول و هدنتلاا هاو یراقو كن هسلارف

 هجان دن ارش 8 رتمولیک

 ناسروو یناوارقاب هلرلنافرو كونو یسااها ۰ |
 ۱ . ردراو یرهشرباف |

 » بولوا هبصق ر یزکس

martin) ۰رازح لبتن آ  
 ادا وغ ,بولوا ندنس هرفص نرام تنس

 وا هرتمولیک میم دا یسهیعس هدناتم را

 یسهرتمولیک ع بم ۰۲ نالوا و ددتهح لار پول ۱

۳۹:۹ 

 ۱ ه دن سوب غ لاعت هرتمولرک ۲۲۲ كن سهرزج هول ۲

 تان س

 هکنلف یسهرتمولیک ٤۷ یهدنتهج بونجو ,هبهسنارف
 ییلاها ۳:۰ كنم نالوا مبات ههسنارف .ردمبات
 كنعق مبات هکنلث و «( وفیرام ) یزکس « بولوا

 . ردغرو.سیلف یزکسم « بولوا ی دل اھا ۶ ۵ ۲

 یساوه « بولوا تق كم ییوص و قاموق یغاریوط

 (٩۳ Martin C1. de) ود دولق
 « بولوا ندنتاکح 4هسنارف نام ت

 ۱۷ ۳ .ردفورعم یخد هلک د « فوسلیف لوهج »

 هردشعا تافو هد ۳ «بوغوط هدهرآ ویمآ هد

 وا رکسع ادا . یدنا یوم هب هل اع ر ندناکداز

 «تاقوا رصح ههنسلف .كرهدیا افعتسا هدم) بول

 تیهولا . یدیشمغا تفلا بسک هلیسامکخ یرصعو
 ذاخحما قیرط ر صوص د هدف تبادحو و

 .یدیشمر و یتمان « هیفاص تیئادحو » کوب «كرەدبا

 رخاوا و ؛ شمزاب رلپات؟ قوچر
 . یدیا ش

Ant. Sî Marlin (3: ( 

 - رشسه ریهاشم هساارف

 داود هدنر مگ

 221 تاقوا رصح هناربخو

 ن رام د

 RL و هدسرا ۵۵1۱۱ 6 بولوا نداق

 داد ۲

 یتافو ردنا هدع) . یدیا شفلوا بالا هدف

 كن رهث صع دی و تاساکشا و كرصم 4سل اطر هلسامز

 ۰ یدیشمراب ی رلخ رات

 .اضعا یایمدافا هسنارف

ِ 

 یغیدل وا یگد راب 2 ەنى ەس 1

 ك ( ¢Journal A5i114U ) » وا ؟هدیرج »

 یردم كنسهعطم هدفرش - هلکار رح ر

REE۳ یهدهسدشم لوا هلاحا  

 ۔ روبنوا ) نالوا یرادفرط لارق . یدشملوا لزع

 . یدیا یررح شاب ید كنسهنزع ( لس
 دز اه اتم ا 3 ۰

 ما ی ۱ دام مد

 یزلتلابا ونیروا و وراز «یلروف هدنرلطسو كنايلاتا

 یسهیعطس ةحاسم ؛بولوا تبروهج كج وکر هدنسهرآ
 ۰ ردشح ۰

 ر یر ره هلیس هبصق ونرام مناش نالوا یزکسم

 « بولوا بک ندهبرق چاق رب ندبا لیکشت هیحان

 هدنناموقو ۲ ۰

 یسلاها و هرتمولیک عب ۹

 ۔ازوا یرغوط هنزکد قیایردآ ندنسهلساس نينا

 تبنم زآ یسضارا . ردعقاو هدنک:ا كغاط ر نان

 هردک هحراخ نوجا راکو بک ی سلاها Î «بولوا



 ت نا س

 موزوا هوم « رهم « یادش یتالوص لشاب

 خدیسهزوق كرا رادقم ر ,بولوا ترانع ندنواو
 ید ا 4ها

 هلغمراق.> شاط ر كن نا اھا و لونقم

 .ردراو ینوص قدءهم چوا هدننرق یزکر ار

 ندنس هبصق (ینیعر) نانلوب هدنلحاس یزد ی

 . ردا ك یارش ۰ راقبح

 یرالوا- «بولو بتع هسوشر ردق هونرام ناس

 لر تموکحو . ردلکد اصهکلشیا هار هد هنيا نیا

 ١| هدیدالبم نرق یجدرد «هروک هتاور «بولوا یسا
 ندنس هبصق یگ ر یش اط رب یهمجالاد هدنعسا ون رام

 عون ر هلتسلس ا هوار رو هاب ر بولنکح هباروا

 ۱ رد سس رتسانم و لوس هک دتکو ؛ ؛ شم روق هعم وص

 < شک هنلام تبموکع رر «بؤلوا یسلاها ۱ ۵ ۰ ۰ . ردطاح هلن رلتلا | رتساتم كرهدنک و
 هلود راسو هاباب تموکح ون هوم شبا لوک هب هبصق

 بس .ردشعا هطفاعم ین القتسسا «كرەدىا

 - ینیلاها ۰۰ یسهبصق (نرام تنس ) نالوا یزکص

 : ب هعاق چاقرب . ردطاحم هللا روس « تولوا یواح

EETراود او نان وعیم سلم یر اظن  

 ,یسیدادعا بتکمرب لمکم یلخاد «یلارسر ص وصخ
 یغ) دنص تبثما رب «یسهناخ ربقف رب 6 یس هناخ هتسخ رل

 تم وام

 ی

 هتک

 . ردراو یس هنأعا تعج هل رو

 | ععەلبا) كنەسنارف 2 )۱۲۸۱۵ 9٩( 0
 ۷ ۰ كن (هنر) و هدنتلابا ( هنلب و

 ازوا هنا كزەكد قرهلوا ه دنسب مع لامش هرتمولیک

 ۱ هبصق رب یزکس اض عقاو هدنرزوا تكیابق ر شم

 | «یتکمهرح «یتکم یلخاد «یسیل اها ٩ ۰۷۷ «بولوا
 قوح د .ینایل جو ک یلوخد HA مالغاصو وب

 | ی افس و قلاب هدونرت قرص زا

 «یس هنا وط «یرلهاکتسد صوصخ هنلاما نت اے

 یرلهاکج رفت لز وک« یتاماکعسا.یروس «یرلءاجزیکد
 ندرهاشم . رد راو یرلعف وم حرفم هدفارطا و

 كرسيجنرب «بولوا نطو كن (هنمال) و ك(نایروتاش)
 هرتم ۱۵ مدههصقو رذحودم .ردهداروا هدیرامح

 ۱ . ردیا قرف ردق
 تی هسنارف ( ٩۳ 1۱208 ) 1 ی ا

 ۳ كسراب و هدتلابا هنس

 8 انک یرهن هندس قرهلوا ه دنسب وح قرش هرتمولیک

 هتسخ «یسیلاها 256۲ ؛بولوا هبرق رب لزوک هدنر

۳۹35۰ 

 یر هّش ر اف هراس و یغا لوتسز هعکان « هحوح و ۱

 هوا هات فرع تون هرتمولک ۰ كب (ینو ۱

 2 لوا یر ج نور لیشی عقاو هدتسیشراق

 RE ردعقاو ۱

 و یوق رب . EO سوم هم |

 ۰ ردلکد ظ وفحم «هدهسا ۱

 ۱ او و .یوقم « دغاک «یرلن اتسو و

 ۱ 7 . ردراو یرهیفیصو یرلهقشراف هراسو

 3 تن هسنارف :5 ۱ 2
 5 یک كاس راب و هدنتلانا ۱ 2

 رق رب هدنر انکم اص كن رپ (هرام) قرهلوا هدنق رش

 اسف اع ,یسیروک شا ط «یسل ها ۸۲۰۰ «بولوا

 Les رام لوس « لودح ر نالوا هدنتلآ

 . رد راو یر «اخریمدو یرازارح

 )  (Sf Michelور 4
 ها تلات نا رب شدت هل هدنال ف 3 لشبم تذس

 داوا «(هساو)و ( لپ ۶ وق) الامت ,بولوا
 (غروسو) یخد اق رم ؛(هدنالن) هن ا «(دال) و

 هضارا یر ) هنع ك( . ردنس هبصق (هلونیه) یزک |

 كس 3 ردنا قس

 هنس هدام « لکم لناس »

 Fe هلل روس تعحا ص

SF Mihiel ۱ ۱تی سا رف )  
 صوت )و هدنتلاا ( ء روم) لسم تاس

 ك - ره هزوم ۰ق E هرم هریک ۱ ۵ كلی

 1 و

 ۶۵ 4 ۵ بولوا هبصق ر یکم هح أت هدنرانک غ اص

 لرضح هدنساسیاک« یمهناضتک .یتکم یلخاد .یسلاها

 ر رک ند ص ص هر کو راوی حذف د تب اسدع
4 

1 

 . ردراو
Nazaire) ۳سارف (9  

ESو هدنتااب مرا رول یغاغ 11 اد ( 

 تولوا هبصق ر ی رک هح ان ه دنلصم كن (هرآ ول)

 ر ر لزوکو یناعل كلشیا < یسلاها 6
 . ردراو

 | سالوق تنس
2 ۱] (SF Nicolas) 

 دن رع لحاس كب

re Te 

 کا و ٠ ووا هما

  هلا یلاقش ضرع ۳

 تدنم « یسلاها ۰



 ت كا ی 101 "ت نرس

 فشک ن دنفرط نک ق فوتسرق هطا و قم ؛ ۲ (Nicolas ۳ مو

Sl e aنواو «یدنا نوک هل ر وشم موف تئارف بول وا - انا هردب قرش جت ۱ ۱ برا  

 هدنسیلاعش قرش هرتمولک ۲۵ ك( داغ ) و هدنتل
 «یسیلاها ۲۲۰۰۰ « بولوا هبصق ر ی زکر اض
 هراسو یوتم هک «هرب هلناح وسذم قومایو كوپ

 ا تاناوبحو كيلا ءریونک تابویحو یر

 - ردراو,قر

 فن هسنارف ۲ و او
 و هدنتلایا ( بلآ یرح) و 9

Eهبحات هدهفاسم تالهرتمولیک ۱۰ تد( هساغ  

 هتناولو یی ها ۸ ووا هبصق رب یزکصم)

سللاو ) و هدنتلابا ( هءورد ) حس ردراو یبوص ا
 ۱ ( ه

 یغنامربا ( هنور ) قرهلوا هدنل امس هرتمواک ۳ كن

 یزکص هبحان هلم او یخد هدنراذک

 نصر کت نر ریو لزوک «یسلاه ۸ 1

 ی-هزوف كاو یر « یس هنویهک یا را یو

 ۰ زد راو
#ِ 

 3 ادر ق ا

 یسا تنهسنارف (52۸10۱0۵۵0)

 طرح رګ ¢ بولوا قدن را هطخ

 هژا وتس یغاشا و یراقو . یدا هدنسه رای 9و

 5 یدا (یوناد ناژ شا هد یزک فی هژن وتس

 ى كنتلابا « هتنراش یغاشا» مری ایست ید

 لوس رار هللا | وموقنا امدقم . رویا لیکلشق

 یسهبصق ( هتنس ) ی زکصس «بودیا لک تاایا رتا
 : یدبا ۱

Jal. (Sf Vinéent ) 

 را تنه رازح

 ضرع e\v « بولوا و ۳ .دنلا کب

 (هب- ول هتنس) و ہد رغ لوط ٦ ی " هلا لاش

diطع .ردعقاو هدنسیقرث بونح ا  
 ینیلاها 2-1 ,ەتولوا هرم راک ۰ ها ۲

 یسفارا .ردنس هبصق (ناوقن همت ) یزکص .ردراو

 ناو

 و هوهق « توبح )رک «بولوا تبنم ك

 عوریم یرادقم ۳ كي .هدهسیا راو اا

 هدرلنامرواو .ردروتسم لر لنامروا یروصت :بولوا ۱
 . راقبچ هراس و یسیغاب چا جافآ ۰ روناک نم هد

 | یغناشاو «( هتنس) یزکم فنهون ونس یراقوا

 14 هدهطا < بولت روق رليز و ,.هنرزوا

Eروکسو هنتهح ین رع لاش كن هطآ یرلس ارق لرو  - 

 . رداعسم هلرلعسا هتز- یغاشآو |

ET 

۱ 

 هدعالا كرلن و و او كن داليم نرق ی دب

 یا تانکر ولج هلنا کر دنا .ردنشلاف

 ا

 رازسنارف هنیرزوا یدادقسا كرل ارق .یدبا رلشع

 هدعب «بویمهراقیح یرلیجمز ,یدهسرلشم ریک هبهطآ
 دارا -یحز رازبلکاا ,هلکع | كرت هبهرتلکنا ین رلق وقح

 یتمان (بئارق هرق ) رنو و ؛شعا قیدصت یتافرصت

 رد اپ

 هتنراش یغاشا فنهسنارف (3۸:۲۱69)
  7 Nولنک -

 كنن رهن (هتنراش) قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتم |
 6 بول وا هب صو ر یزکص و دنا نا مت

NN SVeN٠یہ ۹-س رول 0 ربمد چاق رب «یسلاها  

 E یلخاد ENS ااتست ور

 یس هقسع راثا ضمد «یساراح ریغیآ « یمن ادف «یسهز

 - وم « ی هب ای

 (هژنوتنس) هلتقو .ردراویتالوصحم قانوقو تر 7 3 ۳"

 7 2 ۱ ون | وو هنا وک «| وم وغنا ۰( سینوا ) هلا یسالطا "

 یکم كدتا ابا (آ وءوفنآ مم هژن وتن-) و كنسهطخ

 د یادیا

 ینعل ) Les Saintes ( هتنس ه دوخاب ۱

 ندنسهریغص رازج لمتنا« راهز نع » |

 كنسهریزح هوادا وغ «بواوا رلءطآ كچ وک مقاط رب

E ۲یراقوت یراکوسلا .ردعقاو هدنن ون  

 یسل اها كن هل

 یرلقار وط .ردراو یران ال مالغاص تر 1 ۳۰

 هرولوالصاح هوهق و لزا هفت تدنم ربغ

 ندنفرط بمولوق فوتسبیرفق هد ۳ ر هطا و

aSطی ندنف رط هد ۸ بولوا  

 ر هدعب ۰ یدشم وا ممکح هلا eT تاماکعساو ۱

 ۱۸۱ ۰ قرهنلوا البتسا ندنفرط رازلکنا قلهرآ

 مده یتاماکعا .«هدهسرا شلدا هداما هن هسلارف هد

 ۰ ردشفل وا

 روم هدسراپ (8 ظ21۲6)

 KY « بولوا بیم ر

 (هوونژهتنس) ندنفرط (نامرونلیورفوژ) هدنځګ رات

 ۰ رە ئا قفا هدنغاف وس (یعر) و ه دنس هم



 ت ن س

 EE NEE حرم
 هدام « هحورف هتناس » و

 [ ۰هلیدوب تمجاص هنیرل
 9۳۴ ۱ تنس هحزلکزا 3

I:ا هچول  e ste 

 تنس ) « بولوا ندنسهرفص رازح لس ۲آ

 ه دنسدق رش لامم ها هل هطا تب

 هدر ع لوظ ا هلا ییاعش ضرع ۶ °

 یمظعا ضعو ٤٠ لوط هونج ندلامش . ردعقاو

 عبر ٤ ٩۱ یسهيعطس ةحاسم «بولوا هرتمولیک ۲
 یزکوش :ردنشک 2۲۳۰۰ ینلامهاز هرمواک

 «كلدر وکو ک» ىع (هریرفوس) .ر دیس هلکسا (هیرتساق)

 ۰ یعافترا هک « ردراو یناکر رب شمنوس هلیسا

 «بولوا لبتنفچ یلیتفریک تب لحاوس
 عیرسو یتوطر كب یاوه .ردقوچ یرلن الو یوق
 هدرا لوصو ؛ ردقوح یرهرو .بولوا لوعلا

 كرلنوب « بولوا یرهن جاق رب . راغاب رومتاب ی داقم
 . هلک چا لیکشت رلةلقاطب مقاط رب هدنرلبصذم یغوچ
 - وا ینالس عون رب یلرهز كب . راردیا لالخا ییاوه
 یتکز وتوا یعرکب هنس رې ندنسهقلوص كنون «بول

 . ردروتسم هلرلنامروا یرهو غاط . رولوا فلت

 وا ی رع كوخ ی ات وکم و عور كا

 كفرط وب «هده سيا هدتهح و یخد یزکس بول

 | لبوروآ یزآ كم كنسیلاها . ردریغآ اهد یساوه
 ندیلاپوروآ یساو یجزو لر یروصق . بولوا

 نولم ر ینراصمو تادراو یونس « ردزلمو طواخ
 -هدار قنارف چوا | و یالاخداو تاحارخاو

 ۰ ردهدنر

 . ر ریعتسم ید ناشل زسلارف

 ۰ ردهرتم

 فلغاوا شفلو یا هبهسنارف هلىتقو

 ( )5* Hierهدنزکد هشنام |
 هدنسشراق یلحاس ایدنامرون

 كنسهربزح (یسرج) نانلو بات ههرتلکناو عقاو

 بولوا رهش رب یزکم لاک هدنسیونح لحاس «

  ۰ینایل تراجت «یرئاود تموکح «یسیلاها
 ردراو یسهناوطو یناماکعسا ,یناسیلکر عنصم ۰

  EREهیله |

 ھارا یو هلرڪکر» د مان و

(Sf Marie, Nossi Ibrahim) 

 كنسهرببک رز راقهفادم هد دنه طرح رحم

 | ر راط لدهرزج ولو هدن-سدشراق یسقرش لحاس

(4 NE EY 

"oY 

  هلرلغيص قاط قلایق ندفرط ره . ردهرتمولک

  ند«طآ كحوکر نالوا یسهراد طرح هرتموانک |

  بولوا قوح یغیلاب هدنلحاوس ۰ ردقو یاش ۱

 اما .ردةلاب هد یر ندنرلشدع رادم كنسرل اها |

 ااو تس ردت هاشم هل اها راقسغادم |

 ا د نالوا یرلحاص كتهطآ .ردرلمدآ كلام |

 روح رب صوصخ هنن ری كد او مک |

 - ردرلشعاب ۱

 لیداوج تولوا هصق ارم هرجا هدنرزوا

 ۱ تان سا

 E هطآ رب نوزواو راط هلزاف و
 8 ۲۲و قونجا شرع ۸ هلا ۰"

 قدير لامش E EY قرش لوط ۷° ۶9

 _ییط-وض عو ه ٥ یلوط .رولوا دتع هب ین رغ بونح
 ا ۱۹۵ یس هرس ةحاسم « بولوا هرتمولک ۳

۰ 

  هردنلهرطاخم ك افس ریس هدنفارطا «بولوا طاح

 ۸و نانلوا ریمعت « یسهطآ ریصح ) لندنتهح تبوئح

 ات ادم هلا هظآ و ۰ ردشلرآ هلزافو رب راط

  شینک هرتمولنک ۷ زاغو کی ما یهر زح

 [هطا ۰ ردهدشنم> یس رب قرط ره « بولوا

 تاور هدنلخ دم هک« رد (ینول ترو ) ین ایل هععلشاپ

 هدنچا ثیوق و . ردراو رانف رب هدنرزوا و هطآ
 و یمهبصق (هبرام هتلس) نالوا یز کس تن هطآ

 و «بولوا رادلوصعو تانم ك یسضارا روم

 .ناتسدنه < قوساق ,هوهق اف رکبش « ستات

 .رولوا لصاح یعاونا كرلهویم و لیفنارق «یزوح
 هاما افس «بواوا روتسم هلرلن امروایسل اش مىق

 5 یسهشحو تاناوبح  ردراو یرلجافآ راراب

 کلا «بولوا دكرتشم لک كس هر رح راقسغ

 ES یرلیلایوروا «بولوا یک ۰
= 

 س ۱

 ۳ رار « هناخهتسخ رب «تاماکعس | ضعب هدز : کس م

 رک ایرام هما او

Marie - aux ( 

Mins, 22۱۵۸1۵۵هساب نرول _ساسلآ (  

 ی ل ) لیووسر ( و هدنساضق ۳ ناسا ۱ | یراقوب)

 )ني موا هب رام هتنس

 «شموک مه « لو ریمد «یسیلاها ۱۱ ٤۰٥ رار
 قومابو دلو كوس هلب رل دعم تلایوقو كينسرآ «رقأب

 ۳ هللا هبصق .ردراو یرلهش راف تاجوسنم
 ۰ رویلشیا هل ۲۰ ۰۰۰ هدنراهقراف تاجوسنم

۳ 
 ا



 تا ن س

Menehou!d) ۱هسن ارف (8  . 

 تو هدنتلایا (هنرام) ن دلوهم هت 1
 یمانمهو دم بلا قرش هرتمواک 4۲ د هد

 (هووا) هلا (هنسا) قرهلوا هدنرانک كنامروا 13 ۱

raیفان ادف ,یتکم یلخاد لو رمد «یسلاما » 

 .هش راف كنک «یرا هناخریمد «یزامنوق شوق روب 1

 یسهجای زوموط رومشم و یرازارح لراخ «یړآ
 - ردراو

Hêne) 8۔الطآ طع رحم (5۳  
 - ودح مق و ا ب 7

 ینونج ضرع ۰ NAN ها

 هدنرهرا ین لوط ۸۰ :۰ ۷ ۷

 لونج یاشصآ و ۱۸۹۳ ندنل اس اق رفآ قرهلوا

 هب هرتلکن او عقاوهدهفاسم كل ءرتم و لک ۳۳ ۲ ندنلح ۲

 هب ی رع بونج ن دمق رش لاعش «بولوا هطآ رب درفنم مبا

 ٤٤ یسراد طبع ۱٤ یمظعا ضرع ۰۱۷ یلوط
 . رد هرتمولیک عبس ۱ ۲۲ یی هحاسمو هر

 كيد كم یلحاوس كنەطآ . ردشک ۰ ی

 یرارب شعب ندشابرش دارهلاط . ولو

 لوا ندلیبقو . رویدبا زاربا یناکش رلن وتس كکوب |

 نوتس ییا نانلوا هيم (طول ةجوز) و ( طول ) قر
 هدنسب وذج لحاس . رد هدنعافترا هرتم ۰۰. و ۸۰

 یسیضارا .روبلب روک یزغآ ناکرب سا کیا شءوس
 روتسم هلرلنامروا هدنفشک ی ادتا «بولوا ل هض رامك

 نالوا كر هدنلام یتحو و لادا و وا
 .ردشلوا بحوم یوع دنرلنامزوآ ات

 لح كسکو كا . ردراو یر چاق رب هدنلاح لس

 لاقا ردق هن ره هطآ و . رد هدنعافترا هرتم 6

 كا ف ها رار اکز ور مت مام «هدهسلا ه دُدص رع هراح

 هزعشق E ردمالغاصو فبطا یساوه ندرت

 ردق ههجحرد ۹ هرارل ا نازم ن زا نالوا فداصم |

 یرو-#اي

 كوس اد کج قو یر هنوطرف «بولوا قوچ |

 تافو هداروا «قرهنلوا ین ههر زج و ترایانوف |

 . شا ردق ههحرد ۱ ۲ نیشيقو .راقبح أ

 . ردشعا

(Sî Hippolyte J) . E 
 (دراغ) كن هسنارف تیلو پیه بس
 قرهلوا هدنة رش هرتمواک ۸ 3 )ن اغلو) و ا

۳۹:۳ 

 .« بواوا هبصق ر یزکص او .هدنساممم ك هزاره

 جد س
 رب یزکرم اضق هدنبرق یمبنم كنبرېن ( هلرودیو)
 «یساسبلک ناتستور, «یسلاها ٤۱٤٩ «بولوا هبصق

 .ردراویراهق رافباروج كيياو تنافو یراهناختابد

 ثكلص ومو هدنفابتسو تالولصوم ۱ نا

 «قدهلوا هدشیع هرتمولک ۰ ۰
 شف هننشکنا یونج قرش كغا_ط نالوا یمانمه

 قلوا یدیزب یسیاک ےس « بولوا هبصق رب یزک م
 ندلبح روکذم .ردراو یسیلاها ردق ۷۰۰ ۰ یرزوا

 نایرح ندنجا یرلهناخ و یرلقاقوس كن هبصق .بونا
 لیکشتیاجرب .بونال, وط هدنتلا كن هبصق راوص قدبا
 هرکص ندکدشا قس ینراناتسوو هاب هک .ردبا

 هدنلح ادیغاحتس روز «هلایرج ینغوط هیون برع
 یساوه كراس . رولیکود هنیرهن روناخ مبات هنارف
 رک لدا دمتسا ه قر كنسلاها «هدهسلا لزوکی مت ومو

 6تا هدهصق . ردقو یروزرآ ی عوط اهدو

 هلشیقر هلیغانوق تموکح رب شلباب ندنضاقفا یسهملق
 هرد (هرافنس)یع دق سا بولوا هبصق رب کسا .ردراو

 هدنسهرا رابنارا هلرلمور هدنران رق كلبا لدالیم
 تسمها سک« هلغاوا ادم هب هب را چاقرب نالو عوقو

 ۰ رد دوشم هدنفارطا هبصق یرهارخ . یدیشغعا

 یار .al _س هبحأت ( رافع ل

 هک.ردراو یسلاها ۱۷ ۰

 7 ) یساضق راعس س

 «بولوا بک ندهبرق

 ملسم بک نددرک و ناعرت یس ٩۳۵۰ ندنو
 لاح هقشب ندنغاط راوعس .رددز ی ۸۰۰۰ و

 رک دذ . ردهووا هرزوا تموم یسخفارا بولوا

 .رش مسق كلبج روک تم ةع ندارم واک نالوا

 یاج یبا هلن رل مسا رجا *یداوو رط رط *یداو ندنسدق

 یسجر « هلنایرج یرغوط هقرش بونج « بوقآ
 ؛رولوا دیدیا هدهرزح «هدلاح یفیدلوا هحوتم هنارف

 تبنم كم یناروط . رولیکود هبهلجد و
 یلزخ هلیبعس كرلناکرت یعسق هووا «بولوا رادلوصحم و
 هزبس «قوماپ هلنایوبح راس و غ «هرا «یادش

 رلب دیزب هد هدنرلتهج غاط . رز و تالو راسو

 .رارریدشبت رهوبم ياسو ران «توط «ربجا موزوا

 یبااها كئاضق و ۰ ردمالفاص كيو لدتعم یساوه

 -یلع و یرلق داشاب هدنلاح طارضنا مدع رب یر ندەتوا

 ناطا رود ءهدلاح یرلفدنل و ید ارل دز صوص |

 . ردرشفل | .هطاضنا تک هدسان. ناخ دوم



 حج دل س
 رک مش كزت الو لصوم ۰ یغاط ۱ راحتس

 كتسهعساو هطخ هرزج و هدنس

 نالوا یما_:مه « بولوا غاط ر هدنس هبل اعم تهح

 | دت یغوط هبلاعت قرش ندیونح برع هداضق
 نالوادتع ردق هن راوج الص و٠ ندنتهح قرش .رولوا

 ی تیر یک یغید شالوا « ) هبلحم ۱۳9

 قو یافترا . رودیا قاصتلا هلیغاط (هرج) یخد
 دلکوب هر ندر هه دراهووا «هدهسدآ لکد

 قو یرروما < رو روک عفت ك «ندنک

 .روبفا ئاچ چاق م ندنرلکتا قرش بون «بولوا
 هلا هرم” راجشاو هلرلغا یرلفرط رثک | كترلكتا

 ۰ ردقوح یزراهزاغم .ردروتسم

 را و هدراعس ندالع ریهاشم 2

 تكیاود ضم شا تأعن : او :

 ؛رونلوا 3 رز هحور یرلفو رعم كا بولوا ی

 هدش دح ماع هک ( لیدالا دعس هللادیص )

 تافو هد 5 .ردراو لار هلسنا و نع « هنابالا »

 ۱ 2 ردشعا

 هک (د لیلا دبع نب دجا دیم وبا ) س
 تاراش الا ماکحا» و «تارادتخالا » دارم و ماع

 ۱ . ردراو نیت کیا هلبراونع
 اس الا » هدبط نف هک (یهارا ن رهاط )

 | هدنو « بوزاب باک رز هلسناونع « حالصلا ةیثل

 ثحم ندتص ظفح ریادت قحهلآ کوا كضارا
 . رودیا

EY(دز) كد « او میم ع قاع هدنارا |  

aEها فاس ۱  Eهزتمواک ۷:۶  

 هبصق ر هدندودح یتالو لاف کو هدكنسدفارشا تونج

 .یدنا دودعم ندننافاضم (ناشوبخ) هلبتقو «بولوا

Eید هدد وو وه تم ءزدواو ینیااها- ۷  || 

 ۱ ِ .یدنا راو هنرق ر , هلعسا و

 انس <
 ۱ یلاحنس

 تیاعس ءاش ہرا

 ۱: ۳۶ oC ناعس هاش » ]

 ۱ | .هلروس تەح

 ربهاشم ( -- *یخاق انالوم )
 - یا . بواوا ندناربا ءارمش

 | هتماث ییاونریش یلع .ردندنلسن

 أ یسهموتظنم رب هلسناونع « رارسالا نرخ 2 شازاب

 | یرامشا شاساو تار یار شب ا
 ۱ قشع۶ ید هدلاح یغیدلوا هدنرلشاب ناسفط .ردراو

EGE Yo. 

 یخد هدرلتهح نات س دنه نده ون نع كولم ,

 مه وم راس .پودیا بولم یهاشمارهم نالوا ىراس

 4 e الارعا یک احذمرت ہرکضندقدلآ ینربخ | ۲

 قتمظع و توق یساو |
 شش رک |

 ا وطودیشر «ریاص بیدا «یدیا رادمکحرب لقاعو |
 ردح دبس «یتزوز «یرونا «بناک دنرف م

 هش كن رصء ریه اشم و یوننع ۱

 ا یو «بولوا قاس قوچ هوآ .ردشفلو
 ۱ ید یشز 2۰۰ ندنوتلآ یراهعساطو یهم |

 ردندنس هلم تاناور قم دنقح ینارادو هب دن د یی دلوا

 2 .ملطم وش :ردشغا تافو هدنخرا ۱

 : : ردندن راءشا

 مقر نچ نیز ترمسح غادرپ لداب هلالوچ
 ۱( مقر نم هک قاب داع, انعر لک خاش یاو

 [  ناطل- ندلا زعم ترا ولا)
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 | گنالسرا ب۲ نب هاشکدم «بولوا یسیعل | كنەيق

  «بوغ وط هدراعس هدنخ رات ۶۷٩ .ردیلغوا یعچ وا

  یررداز و + شفلوا هیبت (رینس) هلتبسانم و
 3 < ههرلتطام نامز دو قوام

 3 زدامملار اشم هدنحرا ٩۱۲ بولوا رک قم نا

 ا شاک هنرب « هنیرزوا ینافو دم ناطلس

 قدرهلا ءاروامو هماش ندناتسدنه یساکلا یخد هل

 ارادو یلاوماو یازخو ؛شعا میسوت ردق هنع
 ۳1 هدننامز كنون ,بوراو هب هحرد تاون ینهدیدو

 6 دیاشلوا لصاو هالاب جوا یلابقاو تمظع دارایق
 ناکرت ی هحوز بوشود رسا هثىلا دا رلن اکر ه دمت

 ح زافو کا وتاخ ناکرت هدنخم ران ه ۵۱ .یدشاوا ک اح نوت

 دلو لصاو هورص « رولو صالخ ندنلا ك رلن کرت
 )سنا نوجا داد رشا

 هنخ رات ٥۰۲ «قرهبمەلوا قفوم ‹هدەسياش

 2 ردشغلوا نفد هداروا .بودیا تافو هدوص

 تسهل یار

 ردشلوا یناخ دو ناطاس روک ذم یسهداز ردارب

 مع درو دالوا (- ازریم) ۱
 ریم و ینوروت كنعش رم نالا ) ۰

 : هر ا ہر ص هرکص و

 ؛ بودبا كنح هل دنع س وا ناطلس ینیاخ كازرم
۰: 6 

 رباب هدب و



 نو « بولوا لندارمش )— ربع )

 كنربقر رديح ريم و تو ۱

 i ند ناقو كردن « هدلاح یم دلوا لغو 0

aمهاربا نطلسو «نطوت هدرواع؛ «هلتلحر هناتس  

 تافو هداروا هد ۱۰۲۷ ۰ یدشع باسقا دا
1 
 و کت تډ وش . . ردراو یناود بلا ص روا

 سرتمو رص شکب نم ماوت رهش تورغا ۰
 درين ربخ نیا نم دایدب سک چیه ۲ ٩

 زراوخو لغوا كماش نافط ۱

 كنم ناطلس . .ندن هاشم

 «حو یتس هدلا و هلا اهم یا مک .بولوا یرصاعم

 . یدبا شا لوق همالغ وا نسیدنکو

 یا رعش به اشم ( ےس رفلا وا
 ع ( یرحنس

 7 فدا ك رع.ء ندنارا

 E) هروکه تاور . ردیلن امس س «بولوا عاش

 هک « رد یھ ى لصا « بولوا طلغ

 هلبو هتسیلاها یل وح وا .بولوا ییرعم كن : (یزکس)

1 
9 
 ۱ دا ۳

 لتي ساتم و . یدیا یجادم كر و مس لا نرو

 ناسارخ 0 هلغل وا شا وعش فیوز دوم ناطاس
 هجرت تحاص EET هنط ضط ثكملاراشم هاشداب

 نلرو نامرف هنعادعا لپ

 هلمتع افش كن رص:ع یدرک اش نانلوب یا رعشلا ثالم

 ۰ یدا ش 11

 ۳: ی نی عمو یرادل وا هد هطانرع

 « بولوا روک ذم هد « نادلبلا لجتنم""

 هردکر کهسل و | یب E ناد (لینج) هح را

 . رد هبصق كحوک رب هدنطساف ۱ لحنس ا

 هر موسیک هللا روصنم نصح

۰ 

 1 هجن ۷ |
 «هلعملوا مو: یتا | بولوا رهن كوب رب ۱ ۴

 ندلام جیب ۶ هدنررواو «یتفی دل وا رانا نریکه نجا

 ات هتارف . رودبا نایب

 ROE هلو یر

 ۰ ردیللوا بارخ هدوا
= 

 ۱ مکح هدناسارخ ندنف رط ناما ل1 ۰ شمررد

 | كدو ناطلس هدهسدا

 | مسحو هنرزوا رق ز هدنل وط هوطخ زو دودبمم

 ۱ یو توقا یفیدنلو یر وکر لوم م ندراشاط

 ۱ هسا وا ( وص قالو ) عب

 دك یر ۵

 ینیدلوا هیصق ر هدنسهط - روغ
 .دروطسءم هد « نادلباا مع »

 -( یر ) بولوا ندنسارمش نارا

e؛ندکا وا یار وک ل ۱  

 تريم مهارب لد نوخو مقديم

 | هجنس

 تکریم مهار ررش حدود ځدود

 ور نشاک نآ قوش زو مدمآ ی
 تخريم مهاکذ زا لک ا رعص ارعص

 ۰ ب 2
 « بولوا نر راک فی هر ونم ا 2

Seیا  OT 
 ندون تّرضح ناخ داعسو ؛ یدبا هدهلموت یسهناخ

e۔ وک یلامش بغ كاتسدنه ۱۲۸0۷5) ۱  
 «بولوا قامرا كوس ر هد س هش 2

 ۸۰۳ هلا یلام ضرع ۳۱۲ ہدن سی رغ مسق كتبت
 ۲۰ ا ر ا ا یوط
 سصنم هنا رع «هرکض ندک دا 1 ین را هطخ
 هحاسم و هرتمولک ۰ سرقت یار ۰ رولوا

 ییبانم . رد هرتءولیک میم ۹1 ۳ یس هرس

 (هالایه) قن آ .بویلوا مولعمو فّوشکم هلیماع
 هرم 1۷۲ ۰ و ندنرلکتا قغ لا تاج هلل

 یرلقامراوس كا كناتسدنه قرهلوا هدلمر عفن س

 ناعم هدننرف یعبانم (مرت وامه ار )و (کنک دالوا

 یعوط ه یلاعمت تبع نداروا . ردمواعم يا

 یدنکه دهفاسم كالهرتمولک ۲۱۰ لدنعبنم ایرج

 .هرکص ندقدلآ ی رہن ( كنترک ) نالوا قوص ردق

 - هرق یناابح ؟هلسلس هب الايه

 گر ءرک هنا كنیداو ر ها 0 2

 نالوا یزکہم كنویو قش ینسهطخ (لدل) كریم

 7دو « هلرو ص ندنکوا یرهش )4( ۱

 خرم تولا یناج ( راکش )

 ینرل رېن (هروس) هدنسهطخ (اتسقلب) هدیغاشا اهدو
 هرق نوسو قالوا لوس ردق یدنک ندغاص تاو

 یو وص قا ند کرا یونح كنس هلساس مورق

 ندغاص هن هدبغ اشا اهدو ی رم (قوتاش) ناال وط

oهلب لام” ضرع  

 - هطقن للاعث ا كا و لوط ۰۲

 یغوط هونج هرندرب ندارواو ؛رولوا

 ینربن ( لکدک ) دوخاب ( هزریک ) قدغاص « بوئود
 ( تبر هکتن ) نالوا یعافترا هرتم ۱۸۱۳ ءهلادخا

 تناتسناففا , قرهشالوط ین رلکتا كغاط مسج مان



 د ن س

 هدعب و هبرع هدارواو ؛ ررک هنسهطخ ( ناتسدراد )

 . دنه هدقلهرآ رب . هلنایرج یرغوط هبیبرغ بونج
 هنب « هرکص ندقدرآ یندودح ناتسناتفا هللا ناتس
 ردق هارو .رولوالخاد هنس هطخ باع عب ناتس دنه

 «بولوا هرتم ۱۰۰ یتعسوو هرتمولک ۱۳۷ یسارج

 . رشل هداز قوح هدنناضف هدهسا زآ یدنرد

 ندنتل ! كنطخ لو رم د ندیک هرواشب ندروه ال

 (لباک )لر دغاص ه دنس هبصق (ك ون[ ۱ ) یتعع هدر قمه

 عج ینهایم (هوکدیفس) و (موکودنه) . ریشلرب هلل رېن
 قوحردق کكدنس ین وص هدکد لک و د هدنس رنو ندیآ

 هد ردق 4 یراقو هرتمولک ۰ ندنساقتلم .بولوا

 (ناهس) ندلوص یغاشآ نداروا . ردلاص هتافس ریس

 سل اغفا هلبا ذخا ین رهن ( مارک ) ندغاص هدعب و

Eنایلس ندا یکم ی دودح  Eاب زاوتم  

 قش ینتلایا تاجردو قرەقا یرغوط هونج نامه

 ولو ؛رشود هنسهووا قاموفو زود فاع گر هدنا

 . ریشل رب هنی  بولب رآ هرللوق یزاوتم ایرثک | هدار
 ندنکو ا ( داخ ی راف رد) هدنتهح رع كناتلم تام

 E E e 2 کت
 یا و سا «یوار ن «مالح نار دنازق یم” ۱

 هلیظع رهن نالوا لصاح ندنءاقحا داره شب هلترلعسا

 ٩۰۰ یمسو لنس لوا ندعاق>ا و ریشل رب

 ۳ زکلاب هدتعاس «بولوا هرتم ه و ؛ یلنرد و
 هام تک ۱۹۰ هدهاتو  ردیا عطف هرتمولک

 یردام یع-و كدنس هرکص ندعاعجا و و وص

 يا هدننامز یئاضف « بولوا هرتموارک ۲ هدرلنامز

 ینهرج هرکص ندماقجا . رلساب قوچ ك ندفرط

 ندرح یاذح یغاتب ,بولوا یرعوط «یونج برع
 | زار « هدلاح ینیدلوا كسکوم هرتمولبک ۷۷ یجمآ
 | ا راو ) یهدنتهح قرش نس هطخ تاڪپ هدر

 ددشوط هرکص ندقدرآ ندنسهزاتع تموکح

 هنسهرادا یابع و عات 9 زملکنا ه ی یغوط

 هدتلابا وو ؛ردنا لوخد هتتلایا ( دنس ) نالوا قلم

 ٩۳ ۰یرغوط هونج هدمبو هب یلونج بغ ادتایخد
  هلرا هرالوق قوج رب .هرکص ندنایرج كالهرتمولیک

 هنامع رحم . كرهدبا لیکشت هلیلاد رب مساو و قر

 .اضفو ۱۱۵۹ هدهسات هدتقو یداع . رولوا بصنم

 بکم :8۰-هرزوا یطسو دح هک۱۲ ۱۵ هدشت

 لوط هو لحاس ثهبلاد و . رکود وص هرتم

 د ن س 2۹:۹

 eet کا یرغوط هبیرجناو ۰۰
 ba .ردهرتمولبکم برص ۰ ۰ یس هبیطس ا

 ش وروق نوتبسب یشاطر « بوشیکد تقو تقو

 دك ° ردشنک هلا راوص نوغروط یراضمبو
 لیک شن دس رر هدنکوا كرازغآ رلموق یی دکود

 یار یراکل رد هدرلتفو یداع درلن وب « بودیا

 ,ردهدقل وا منام هن افس ریس ءهلغماملوا هداز ندهرتم

 .ذم ةيسج ةعطق « بولوا (دنه) یمسا لصا درب

 اس «رلساربا E ندنو ا نیرو ههر وک

 اه ) كنناسل قم زکساش «یک یرلقدباب یخد هدر هلک

 ید رهن وب «ندنرلکدتسا لیدت هنف رح (س) ییفرح

 ۱  ردرلشعا لوح «(دنس) ییعما

 ایم كیاتسدنه (5:0,6:009 ) ) +

 ر نالوا سم ەش وک یلص ۱ 1

 اخ رب كوب هدنفرط کیا كنسارع یغاشآ كړظع

 1 ترش «بولوا تلایا رب قلم هنسهرادا یابعو
 هلیک سن رب رویلاوبم « هلبسهزاتم تاموکح هناتوبح

 9 بوذح «هلناتتسح ولب ابو "هل ایش ,هلبا باو

 ا کو زافوم کی خد ًابونج هلن رحم ندنتهح
 لوطنالوا هیر بوج ندنقرش لاعش .رددودح

 4 ۱۳۳ ۳۳ o «بولوا هرتمولک ٤ یمظعا

 با 1۶۳۲۲ ۲۵ و یلامش ضّرع ۲

 الا وا دتع هدنرهرا قرش لوط ۸

 e ۱ ۰*۶ ۷ ۰ ىس هيحطس هحاسم

 : یزک یکسا .ردراو یسیلاها ۲ ۷۰

 رہش( دابا ردبح) یو راو كن هطح و .دنرزوا

 ۱ هدنلحاس یلرع بونح هدعب « نکیا

 ِ هطخ دنتس .ردصعلوا دانا زک یس هلکسا

 زا هوب یدودح ناتسحول نهي نار < زکلاب

 7 هر كا ۰ ردراو یرلغاط هرص رب هونج
 للا هلسا سس و ۰ ردراو ی 1

 ول و را هر ماطر یخد هدتسهرآ یسارجم كنغامرا

 من ی 1 E ا اب هطح

 رش مق «هدلاح یغی دلوا ترا قدقباب یس رع

 ۱۳۳ را و رام .بولوا ترابع ندرلم وقت
Aa.كم هطخ .ردنا  Eندنغ امرا دنس هدنسيا  

 5کم ةطخ «بولب را لوق رب هلرمسا (-راز

 ا نادنما لوج راط ًامقو هدر

 قدکدشلرب هلیلوق رب رکید كدنس نالبرآ ۳۳
۳ 
4 

۳ 



 د ن س 0

 دنس نوتب ۰ رولیکود هشیزفروک 3 ( > کی
 رروماج کیدکود كغامرا نالوا یانمه ییضار

 *ضارا یخد رلغاط کهددودح .ردلکشتم ندرلموقو

 یرلنامروا .بولوا قالبح یرثکا هلغمل وا ندهسناکرب
 بولوا ییموقو لروماچو قتلا یلحاوس . ردزآ تك
 هدنطرع هرتمولیک ۵ هدیرلیا هرتمولیک چوا ندلح اب
 برقن نوجا لافس دوس .هلغلوا دتع رلغیص ماطر

 «بولوا زآ كم و كريس كب یراروحاب . ردلکشم

 رک هنس جوا یکیآ نیزسقحناب روماب هلماط رب ای
 هرارلا نازبم , بولوا قاصص كب نزاب یساوه
 ردق ههحرد ٩ ات ۳ هلساسح داريا

 مق كن هطخ هدطابش صوص ايل ەو نیشبقو ؛ رايج

 .رانوط راوص «بونا یغاشآ ندرفص هدن سولا
 نیشیق و ۳۰ یترارح هجرد نزاب هرزوا یط۔و دع

 یتابح هام فن هطخ و ییالوط ندقلزسروغاب .رد ٩
 .هدنمکح یل كاروا رہ و «بولوا یغامربا (دنس)

 ندنرارح هلبا رلقلقاطب ندا لکت هدننابفط رهن .رو

 قبص قص یخد هراوق « بودا دلوت را هتیص كلهم
 بج وم یتافلت یلبخ یفلهتسخ كعجو .ردیا روتیظا

 . هناس هبعگ ریادت یناوه كتيزکم زکات ۰ رولوآ
 ۸٩۸۲ یسهعورزنم «یضارا . ردشفلوا جی هدنشا

 یمهرتم ولیک بم 1۰۷ كون «بولوا هرتموایکع بص
 - هزاتع تموکح ( روزیخ ) مقاو هدنعف قرش لاعش

 رام «بونلآ تالوصحم هعفد کیا هدهنس . ردهدئس

 ؛؟لدهزبسو ت وىح «ر ونک «هفلتخ تابوبح راراب هثل

 «قوماپ «جنرب هللایراد عون کیا : ینالوصح زوکو
 ندنشماق رکش و نوتوت رادقم ررو هزس « نوا

 مرت لاقترو «نومل ءامرخ : یراهویم . ردترابع

 «یدنه رګ «موزوا « را «یاتفش « ترا «رات

 یعق رزلکنا .ردرومشم یرلالا .ردهریاسو توط

 . ردرلشا لاخدا ید رغم راعثا شب ا

 رااودح ندیا مسق ه هعور م "یضارا ییوص نددنس

 نایفطو قاقاروق عارز .بویلوا مظتنم تب رادشو
 ثیهطخ و « ندشنهیدنلو هدنتلآ یراهرطاخم هایم

 الا قوف ةتاسا هوق نالوا لداعم هرصم

 .ایتحا كنسیلاها یلالوصحم بوم هنلوا هدافتسا ق

 هشلاخدا رباخذ ندجراخ. ,هلکمهمهدبا لب اق

۳:۷ 

 | .اصوعسا غ كج ص «هلق .« هبرآ یادفب : نتال و ح

 د ن. س

 م ۰ ج یرانامروا . ردیا سم جایتحا

 «هدرلغاط یکه دهس رغ دو دح ههاشاب «بولوا هرتمولیک

 .روبنل و هدنرلف رطشمب كنلحاوسدنسو هدرآ هبت ضەب

 هناقورح زکلا هسا هدرا هووا قاعوق یک دس ونح مف

 یعاونا كنراحثا .ردراو رلبیلاچ ضەب  راراب

 یرلجافآ ر راب ههراسو هتسارک « بولوا فلتخ

 ندریقاب و نوهلنآ ,نوشروق ینداعم ۰ ردراو
 یلتیلک ندنرااوک ضمب . ردقوچ كب «بولوا ترابع

 یند یغناریوط هدنرلفرط ضعب یک یفیدلراقیج زوط
 رڪ و « رولیکود وص هنرزوا « بولوا یلزوط
 هدنسهووا روریح ٠ راقمح هنادب زوط هیسع |

 «نالبق : یسهیشحو تالاویح . رونلو ید طفن

 لار نومونط < کلن «دروق ءزوک ؛نالت رط

 «شوقهرف 2 یزوطوهراسو نکا قال هافو یا
 «نیجردلس « كلکک «كلكل .لیعقلاب .نیماش

 ندهزاس و كدرواو زا یتا هدرالوکو قواط یتاس

 درک . ردبلرهز كيو قوح یرلن الی . ردنرابع

 « بولوا قوح لا درک د لر و هدنرپن ادن

 جارخا .رلفرط راسو هنج « قرهل دوروق هلتک

 اوف فا تا ود یمهبلها تاناوح . روالوا

 یزوط ر.ود . ردنرایع ندراسو لو

 هناکی لاویح و «بودا لیکشت رلیروس هدرلقنفاطب
 هلتلک ید ندندوس « یک ینیدلوا هلق ٌهطساو

 لشتا و ی وق .هدهسا كج وک یر آ . رب راقچ غاب

 ندنهرط رلجولب یک د نتهج لامش هعلشا « بولوا
 «بوریتک رلرینیآ ندهرتلکنا رازیلکنا . ریلی رب دشیتب
 نوجما یرکسع یراوس < هللا حالصا سنج كرلن و

 كح وک یخد یراریغص .زلرد کم رد تاناوبح

 ون ی هدرغو مدتهارز .بولوا لت وق .هدهسیا

 -وس یو لوق . رول اللوق هد همر وج یرلب ال

 هورل هووا عسساو ی هک توت قرثشو لامس یرلبر

 دلوتم ندرللدنه کسا یسلاها .روشلو هک

 راشو تشیع دف ناب یرکش بس ت ولآ

 هلصوصم ناسل ر رصف اهدا قدرت اتسل+ تنه

 هدرادقم ییبخر هقشب ددرلب دنس لصا . راررملکتم
 أ ء ا.
 مو ٥ ١ . رد راو هراس و ارا « ی واب «یتاغفا

 ۲۸ زکلاب 6 تولوا ام E هدزو كل اها

 یروصقو هزاسو یاهو یر دقم یئزحو یعیش کم

۱۹۷ 



 ام تیر

 ۱۰۰ هرایتشدرزو ۰۰۸ ۰ ران اتسرخ ۰۶

 تولوا یسراف یسدا ناسل لرلنابسم . ردهدنددع

 مد و میله یسراف و ین رع دنر دةس زر دمو تم

 مو سرم یوزر ەد رات املا یدک" < هده س رار ودیا

 كن همالسا سرادم .ردراو یراراعشاو یراهشد
 ند رط یتموکح زیلکن | « بوسلوا مولعم یددع

 برق هنرادقم ۰ ۰ E ناالوا هراداو شا

 .ردهدنسهدار۲ :ge کا نایوقوا هدنرلحماو

e هلي س هزاتع تم هک (روربخ ) ی جاا 0 BS 

 اک هلتسیماسا كرلن وب 1 بولوا میقنم هغا_ ےس 4

IKE یرلسوف رادتمو یر هرس 

 یاها رادقم هرتم ولیک عب سم قاعس

 ۲1۸41 99 الایدتس

 Ao ۲ ۲9۵ ۱ روپ راکش

 TVA ۸ ۳100 یچارک

 Vot ITs ۱۳۰۳۸۹ دایآردیح

 ۰-۳ "۳۰۹: ۳ a راکرپ وراط

 11۹ ۳ ۱۵۳۲۱ یاسنرپ زوب رخ

۳ ۲۳ 2۱۳ ۲ 

 یخد یرلسوف رادقم هلرهبصق و رهش هوش

 * ردرزهحور
 ۸۹۰ یرتک .  ۶ ۰ یچا رک
 ۸ ۳۰ | A> ۶۵ دایآ ردیح

 ۸۷۵ روپ ريخ YT 4o راوي راکش

 ۳۰ و راک کا ۲۷ ۹ کس
 ooo نسای راغ ۱ ۱۱۳ ۹۰ هنکر ل

 9 ۰۵ ی راتم ٩۱ ۳۵۰۰ دایآ بو2هب

 ۳۲:۰ کت ۱۰ o یرخور

 « رلشاف شفلشیا هلکبیا و همریص هيلع میانص

 ملک « لاخ « تاجو سن« ندقوماپ

 ۲ «راباق ندهتخش یک یچوفو قیدنص «هیجارس
 هل.ت و ,بولوا ترابع ندنلامعا هراسو یتسدو قان

 یجاور مدع «هدهسیدرآرایب یخدهحراج لسا روهشم

 یحارک هعلشاب یتراحم . ردشمربتک هتکس هتعنص و

 ۹ زاغ ارا شرت  ء بونلوا ارخآ دش ةا
 ندهرق . ردهدنرهدار ىلارف نوىلم ٤ ٩ یتالاخداو

 هسا توا ناشلوا هللا باح و ناسارخ یتیم

 تاجارخا زواعم ینوبلم ۲ و تالاخدا ۰

 یلوا هداز ندنالاح دا كتاحارخا . رد هدنرهداو

 ارز یر و لی دام تار
 و

۰ 

 ۱ داوم 6 و راعس

 ۳ ِ 1 1 د 0 س ۳۵۸ ۱

۱ 

 یر ندټقووا . ردتعا 2 ید یناتلمو «لوخد |

 عی ی ۳ یر هلو ی دعب كد هفاسم

 ۳ اوا یل دنس یتراجم ییزط یجر . ردترابع
 چد یخ لو ربهد ر ندنا ۳ و هدر هک[ ا ؟

 بدتهو زرکه اح كر هک ندن راک كامار 1

 1 ا ی) ندطخ و . ریشار هل رلطخ اا

 2 ے وکر  كاتسج ول, «ټتونازوا ی یغوط هرو راکش

 چد یرهسوش + رولوا لصاو هراهدنف هللا قش
 دن ارک . ربشیا ها 1 هتفرط ره + بولوا لمکم

 ۱ اتا رب ندارواو هواع یطخ فارغلترب رحلاتح

 ارهاق طخ رب رکید - رولوا دتع هایوروآ هلبق رط
 ام و هنتسور هلن رط نارا و ناتسح ولب یخد

 ۲. ۳ . رولوا لصاو

 وراد یر. ندنارا كولم
 ۱۳12م ندییتفرط ی.رابرسزب ۵ ( رایدتفسا )

 یهطخ لس

 كو هدعب بوم هلاق ا .هدتیا یدیا

 یزکس کسا . جف ندنف ,ط ردنکسا
 ۱ ا یدمش هده بولوا رد ر هدنهسا ( هلات )

 ا ن ا رهشر هلیسا ( هتم ) هدنر كل دایآ
 5 "1 ندنعما یفیدلوا لادتاس سوء كرلیناربا هک |

 ۱ بلاو ناراو قارع هدننامر هن وما ر . زولبش

Eع ندنف رط فقس ون جاج رویم 
 مساقی م

 ورش جراب ٩۳ « كل رهط ,دنوک هلبا هرس ر قق
 و و E OT یا قر هم. هنس هلکسا ( لسد)

 n ٭ « هلطسض یخد ی ہد (رولآ) داناون یزک

 ی دیش وأ

 ود د هیسایع ءافلخ  -ولوا ندهبمالسا كلاع دس

 2R هدءروصنم دالوا یبهدرک ان

 :E دنس یبیڪکیا د ك رلن و هک یدشقا لخت
 هدنللاوا ی رڪ ررق ڪش

 و بودا طب ییسهطخ دنس یول دوم

 یاس یاسر نابلوا بصل لاو ددنف رط

 Yer . یدشعا لالقتسا باستك ١ هلنامز

 .) ندراود_:ه «هرکص نادنتع وکخ رانس نأ

 ک ۱۵ ندرنوو ؛ شا طبض یکلمعالحوف

 ۱9 دنس هرکص ند رنو هد ۷ 5
 ] زا دانلوب هد اهدا یلوا ندناع کنج ها

 و ؟ شک هنظبض كرل وق رابات راسوناخرت هدعب و

 یدنس هاش رکا روپغم یرادرکح لهد

 5 ی دا تراص
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 و
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1 
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 (ارتو دواد ) 90 3 ی قالا

 را رس لاش ل 1

 دهم قوج ..یدراشعا سیمأت یز
 نفاق ك ( هضر ) سا.« باح I ترضحا

 ارت ویدواد یسهیبق (اروملک) نانلوب هدنسامدا قلوا
 ناخ دم راب یر گرلن و «یرهلاح هبلغ ت س هليبق

 eS NAS هلب دادما كنم و ناربا لند راجو

 تر روا راد لهدو ؛ شعا طض یخد ی

 شلوا روبح هکر یتلایا تاجرد اکو بو
 0 E یخدیناتلم ناخ دم رون لغوا كنو

 هدهرص ییا طض ین یلھد هاد ردان ۱۰

 ه دق دل اط یاد كنو «بودا الت-ا یخد ید س

 کا راه دنق ناخ دع رون هلا راش
 ناخزاون 3 هلغلوا روع هتعاطا ضرع هب ی ود

 اق مالغ یلغوا كنون و ؛ شا هک هلن ع

 «بودیا لالقتسا

 E ضع امد ا او ۷ 1

 یلفوا كنون «بودمآ ي سا

 ؛ بودا روهظ ر هنتف مثاط رب هدانا وب فا دعا

 بوسنم هنموق یلارس كرلیح ول هد ۱ ٩۹۸ تب ا

 7 هدننامز زارفآ رس

 -ارفا یسهلبق تو ی یدشفلوا قیدصت لد

 روهظیراکب هرد ماطر هلساونعریما ئر ره «

 « قوا منم ییاوخد دارا زسنارف هراز بی

Eانک هدمب و دوو هیفوچ  

 هن رلفارط راس كدذسو ا دف راک 3

 e راهدنق كريما كوو كز ر و

 2 یتسهبدآت | او اياق رو ینیدنلو نر

 و هللا راشم رها « بودیا جرد هب هدهامم

 ۱۲۰۹ رازماکنا هلا هنا ون نرد

 الیتسا ین رلعقوم یرخورو رکس «هتت «یچارک ۰

 ۰۰۰۰ رلیجولب ندا مایق هشرزوا كولو : ی

 ید ا تا بولغم درد و 9 :

 ۱ ن

 دجا دا

 UES ۲ رک د

e فک 

 ۱ راه دنق «یقرهلوا لا هنتشاب ر ےس ناک لف غ

 دل

 یابع ییارصاو .قاما هنکلاع زا 1 e نوت

 ردبح ۳ تدم ىلبخ رو ؛ شا لق هب هت کلکو

 روریخ زکآاب ۰ ردرلشعا هدعاسم هتیراتماقا هددانآ

 EK «نوهکیدتا | ةاشاع هرازاکنا یریما

 . ردشع۱ هظفاحم ی یسهرادا ت راتخ

 ندراپنا ندیا لکتن یاحب رم 3

 « بول وا یاو میا فریب (مالج) | ۳

 ضمب كنفاط (رکسنح) نالوا یعافترا هرتم ۷

 هدعن و هب ی رم برع ادتا لکشتلاب ندیرآهرد لزو

 هرتم ولیک ۱۱۰ یسارم ۰ راقآ یرغوط هونج

 ۰ ردهدنل وط

 ) 5 و ۱1۳۲۵۵ ۱0 لظ aR دا
 هولام كات دنه « دنس كحو » ىن

 . ود هزوظع ره هنج عبا هنغامرا ان و۱9 تم هطح

 « هلناعن هدهروک ذم هطخ « بولوا یاح رب رولیک |

 .اوک از او یس هربغص زات تام وک هناتو حار

 «قر ة1 یرغوط هبقرش لامشو لامش ندنجا نروبل

 ندنرانک لوص « هرکص ندنایرح كلهرتمولنک ۰ ٤

 نوک قد مر وا دا رم

 نادناداس ناغاکو ندنتسارعش نارا ۱ ۱
 2 اب مک م ا

 : ردندنزاعشا لج تب وش «بولوا ]

 یداتفرا دوش رازه كب ناسنا

 تسینمرخ تشک نیشن كاخ هک ٌهنادره

 | لبادنس

 2 دا
 ک.دنرزو «بولوا رېن ر نت رالوق |

 . یدبا ر وهشم هل رصذ 27 22

 ی م | دوفادن ه ۱ و 3 5 و و ۳ ۰
 برع دویفارفح یتیدلوا رهش

 . ردررګ هدنرات |

 یتفیدلوا یرهش كنتکلع نج
 هرودنا ناس یوه توقان

 ترعلاطش را هر هلا ھ

 كزبح و ه دشیح طرح رخ

ES 
 یر دا فد رش یتفی دل وا هطا رب عقاو هد هفاسم

 ۱ تن ال وفا دیش

 -ا رفح

 . رودیا ناس هدنسارف

 ندا ( سرم ) ایر | ماکنمادنس .دنه 2
 - ی بونج هرتمولک ۳ كلاس و مدزغاعس )ا(

 «هرزوا قلوا سم ی ۱۸ ۵ «بولوا هبصق رب هك ساب

 ۰ ردراو یر هناخ ربهد و یا اها ۱۲ ۷



 د ن س

 Ea a (نومادنس دوخای) نادنس

 ندهروصنم هللا لسد و هدنسهطخ

 نویفارذج ینیدلوا هبصقر عتاو هدهفاسم كلن وک نوا

۹۰ 

 هسا وا او یدعش «بول وا روطسم هان را | برف

 هک رق

r 1(نوس ) هدهنواج  

 (نزوشر] تانتسهزیبک ترمز ادب
 هدنسدق رش لات هرتمولک ۰ تب(وکوت) و هدنتلابا

 ندند صنم قر هلوا هدنرزوآ یرب ( هواهسوریه ) و

 «بولوارهشرب یزکم قاععس هدیراقو هرتمولیک ۵
 یتراجم كاشیا تثبو یو ریمد « یسلاها ۷۷ ۵

 . ردراو

 هدنسهررزج (وسویک ) كنهبواح هن
 هرتمولک ۳۰ كن( هیسوغاق ) و هدنتلابا ( هموجاس )

 یاراق) .بونلو هبصق رب هلعسا و هدنسب غ لاعش

 هرتمولنک ۲۲ ندنیصنم كن و و هدنرزوا یرهن (هواق

 . ردعهاح یلیلاها ۱۶ ۰ و مقاو هدیراقوب

 ناود زا هنمان ید دو هاش هلا ین راعشا

 وا ند شارح ناتسدنه

 هد رات ۷۷ ۰۲ بول

 ۰ ردشعا بدل رز

 | ردنس

 ر «هدلاح

 « بولوا ندا ( هللا دبع وا )

 ندنفرط تا و < * دی وا یس هراح

 ۰ تاکش كرهدنکه یوم ترضح دژنو ؛ شلدنا مداخ

 هبص و هرز . یدیشلروس قاتعا ۰ هدنکب دنشنا

 لسم ره یس » 6 هن رزوا ینعا بلط یدلروت

 ترضح هلغلوا روظم هنس و ريشا « مردنا هص وت

 ؛ شمل روی ریقوتندنف رط (اممضر) ره ترضحو رکب ابا
 ور «كرهلردنوک هرصم هنرزوا یوزرآ یدنکو

 E یخارا لبخ رو هناخ ر ندنف رط صاعلا ی

 كە غ رش ث داحا ضعا ۰ ردنشعا تافو هداروا و

 ۱ . ردیسپ وار
 تاتسدنه (Sendourdjana) ( ۰ ر
 لمس

 كزت] ابا رح هدنسهطخ (ر ۱ ر) هناجر

 لامش هرتمولیک ۸۰ كنيتاواصاو هدنغاع- (یتاواسا)

 قلوا ملت « بولوا هبصق ر هدنسدق رش

 . ردراو یسل اها No >, هرزوا

 دنه ( 5۱0014 دوخاب 1 ۱ ) ٩۱00121
 هی دس

 7 ندنر هحار ناس

 < لیهد . ردىقلم

 5 ( 9 ) هلیفامرا كنکو شید-نک هلا
 ۱ ىدا لیکشت تلود رب هععساو ماه یکجا

Pa e O1 1 .بولوا ترابع ندهرتءولیک عب  

 | زما زا ییدنح . یدا راو i لوبلم

 ۳ تلود ) یلغوا « هدهسب دل هروط یئراق

 ها تحت دژرازبلکنا «هلذلوا بولغم هد ۳

 شلوا روح هنساضما هدهامم ر منم سمار

 و ی کام ندنا هظفاح ییسهرادا تیراتخم مویلا
 دکل (روپلاوک) لا یرکرمو ( هیدنس)
 3 ۵ [ ۰ تعجاص هنسهدام « روبلاوک » |

 اھا ( 50950210006 ) :

 ۳ روداواس كرو | تب س وسنس
 هولوا هبصق رب یرکس ك.كايا ( ساینااق ) هدنتب
 2 اات قرش هرتمولک ٩۰ دلروداولاس ناس

 ( یراهنوطرفو هروب . ردعماح یلاها 1۲۷۰ و
 ۳ . رد دش

(Sénégal)ا غ یا |  

 ۱ کف ۳ ۱ لاغنس

 سهبصق ( هالوفاب ) مقاو هدنسهطخ دا
 ات اب هلا « یا هرق » ینه ( غنیفاب) نشلرب

 e برع < كرهدیا ¿ یک ند « یا قآ»

 نس) ,هلنایرح یرغوط ةر برع تیاونو ھبرع
 + الطا طع رحم هدنسیغاشآ هرتهولبک ۱۸ كب (ین ول
 ون ۳ ییا روک ذم . رولکود ه ی

 ۱ e. or” e کنم (دواج

 ٣ هان هد رغ لوط ۱:۲ ۲۸ ۵۰ هللا یلاعش

 لوصو غاصو «قرهق ا یرغوط هب یلاعقرش هدعبو
 | نرم هللا یوخاب « قرهلآ رلباج قوح ر

 ورش هسا یوخاب . رد راو یعسو هرتم ۰

 9 ؛بولکندرلغاط نارآ نیسهحوح رعنو
ANASع كر چاقرب ندل وصو غاصو  

 ی E ر هلالش شضع هدنسارح <« قره

 . ردنا رو ص ندهبلاخ ؛یضارا ریوصت

 .رد هرتم ۰ زکلاب یعسو دز شل رب

 7 ص ندکدشا نک ناما ار کیا

 ۵ E 2 کیا رکلا ردق هنصنم یرب لاغ:س

 ۰ ۲(در ناک ندغاص یسیرب كرلنو هک ربا
 مج ینراوص كنسهطخ ( هترآ ق) « بولوا

۱ 

 لا ا



 یهدنتهح برف كنتکلع نر ا ر ۱

 کالهرتمولک ۳ ۵ ۰ ی وط هلام“ هلن اعم نو ام

 كنسارحم . رولنکود هلاغنس ندلوص ا ندنایرح
 دارلق اف كجوك ىلع كلهرتمولبک ۰ کف 3

 یسههاج هسنارف یغامرا لافنس . را

 «هرکص ندکد ع ندرارب قاط رب نانلو ه ۳ 1

 ردق هبهججاوا لصاو هنیرلهبصق (لفاب) و (هتیقم)

 . رونلو راهبن كرکو هرتم ۱۵۰ و زط

 منام هن هقآ یرضوط ر یراک# )23
 ؛ راروق هتروص ر ىلةيشالوط كب یتسارج < بولوا

 . لردبا لیکشت راللخو راتابرج لتعرس قاط ر
 كن هلالغ ( هنیوغ ) نوی دارا هلالش ون

 كټ ( هدم) . رد هرتم ۰۰۰ یکاو ٩ یعافترا

 یهدبیاكسکو ردق وا یغدهلالش یهدنف رط تسوا
 ینالبمكنسارح یغاشآ ندآ(لقا) ۰ ردرآ یاشینک
 « بولسا ههووآ یرلوص هدنناضف .هلغلوا رآ ےب

 51 ردنا درت روماح رب یک قعاقو اقا ی ار

 مصوب .رلا هوقو در زت یتسهتاسنا "هوق كفارپوط

 روان زکلا هدهسا راو یرلما قوح ر .دنلفسا

 هدنرلنامز قاقاروق « بوفآ یک لبس هدنراتسوم

 هرلایق لوس یغوج كرلاو ۰ رد را ك یراوص
 «ندن ر کد نا قرەراچ هرلقح هطآ روتسم هلرا يشأ

 هل اب ندب ول تذس - ردلزوک كم يس« رظنم كن زارع

 قوحر هدنرارزوا كراراحو كنطخ لوریءد لديك

 قبآ اهد فرط لوص كنار . رد راو ین

 .ریلس اب هف رط وا ہےاشاب راوص هدنناضف كر «بر راو

 برم هسيا قرط غاص كنارججو هلرایمز تج و
 ےک ۱ی رای تیار “ردن وک با ی ما ریزد

 اھا . ردروتسم هلرلجاغآ امساقا | و بانه هدن ال

 یرلش و وص هل رلخ اسء مسج عونر هاشم هنبرلخاس#

 لقا رایکو رارواو هدننامز هایم ناو . ردقوچ

 دره هدنامز قاقاروق « هده راق. ردق هنرس هی

 - ردیا لک رالو ک ماطر «بولسات )و هدیرارآ

 ردق هلولبا ندسیام یم وم رار وتاب هدنسهضوحآ

 « بولوا هدناضنف ره هدم وم ون < ندنکی تا ماودآ

 هلذجآ رلو ندنف رط يا كنندس موق یک نوک

 «هدهسرریک ی الوق رلیک نکچ وص ردق ههرتم جوا

 | قوح ر . روبلوا منام NES و که دنا ۱

 عن س ۲7۱
 هدنعسوم قلقاروق نروس ردق هناسیت ندلوا نرشت
 یخد یرهنوطررف كزیکد «یک یغیدل رآ یوص كر

 « ندشیدر دغ یرلموق یرلهفلاط «هلفلوا قوج

 بس « ندنفیدقج هنادیم رلابق یکم دنا كنارو
 هلوق کیا رهن بیرق هنسارحم . زامهلوا نکم یتافسا
 «رویدنا کت هطآر EKS كنیسکبا بول, رآ

 ( یول تنس ) نالوا یزکص كننرع* هسنارف هک
 هدنفرط كوا كبصنم . ردهدنرزوا تب هطآ و یرهش

 نوزواو راط هلنامز رو رلموق کیدکود درب یخد

 هتخت رب هدنکوا گكرصنم هک« ردشقا لیکشت «طا رب
 هزکد ند تفرط ییا تو رپ «بوروط یک هدر

 مرتمواک ۱۷۰۰ ابر یاد اتلاف و رواکود
 طلغ ندنوسا (هجامص) E (لاغنس) . ردهدنلوط

 هحا ص هدنرادورو كلا ها روا را زسنارف « بولوا

 نک اس هدنلحاوس غاص كره یهلیبق رب ندنرار رب

 جت یم او هر یلفلو

 یانمه ه دس رع یاقربآ (عنصانزو ۱ لاغنس

 یواحیرار یهدنراراوح هلیسهضوح كعغامر | نالوا
 رار هاکت و هللا لافنس سفن .بولوا تکلع ر كوب
 ناد سد یهاج او یا هساارف

 ليف » ۰« لح اسخوتلا» «« رارهن ییوتح ».یوسنارف

 وردک س ندنناکاقتسم یزفروکنیسو « لحا- یثید

 ( هبسماف ) هل ( لافتس,) ین ماع اه د

 كرم یجحنر زکلاب یمسا لاغنسو لماش یتنرهوح

 كلام هدلاح ره .ردنرابص ندنعس یغاشا كنسهصوح

 مر ها هتل نا ت تولوا هروگذم

 ا مفاد ا ماهه دا میت هزکتروو

Sénègal, Séné-) اییماغنس دوخاب 

 انل و دا

 9 اس ا

 عساو كب

 ینیرعت ن.ر امد < ندنرقدنل و هلمتسم تالاع

 ثګ ندلافتنس سفن زکلا هدقحاروش «هلغلوا لکشم

 : زکح هدا

 دارا نسش -- ۰ یسهحاسمو دودح « یبقوم

 هدنلحاس یمالطا طیحم رحم یکدع اسماغنس دوخاب
 هللا «نور قا» عقاو هدیلاعت ضرع ۰ 2

vr.ا یور (وسقور) یاک هدیلاعت ض رء  

 ی یغوط هنا كناق رفآ ی عهد هقرش «بولوا دم هدنس

 زا یس ها كم هساارف هدهسلکد ناعم یدودح

 یتئتسم یاوفا رر و برع و یجنز نابناط قوچ
 نالوا مات هک هسلارف لصا «هدلاح یمنی دلوا



 ی س

 ( لقاب ) ی٥ا ,e هدنسارم یره

 یسالطا طح رح rk رولوا ددم ردق هنسهبصق

 ۳ (ET نانازوا هدایز 2 هد نجا

 والا برق ا ینرع لوط ۲ ۰ ۴ e تواوآ

 ۱ ثكتکاعوب ندا لکا لیطتسمر دتګ هونج ندلامش

E 

 | یمظعا علق كنسارج هلببصنم كبره (هیبماغ) هدنجا
 | ر هدنجما یرع# اف « بولوا عبات هب هرتلکنا

 ۱ ی هام تاتو ووو یری زلکنا

 ًابرقت كنون «بولوا هرتمول يڪ میرم ۰
 زالکنا روکذم کل هرتمولیک ۸ ۰

 هدیراقو س . یراپنا و لابج < یسیهیبط لاح

۰ 

 هرددناص هن رعگ*

 ل هض رام را و زود لاغنس سمت نانلوا ناب یدودح

 رر و برع هدنلاعش كن رهن لاغنس « بولوا رب رب

 هداز ندهرتم ۰ هدرار ینیدشالوط كلتابق

 درب یار یک ی تیدغلوم راه قجهلوا یعافترا
 قلآ اهد ندنو یخد نات نحو نانلو هدش ونح

 | كتەروكذم دودح ىمي هدیرلبا اهد رلغاط « بولوا

 ۱ یواح ین علامه ك در لافنسو نانلو هدنحراخ

 روینلو هدنرلتهح (قوبماب) و (نولاجانوف) یالدا
 1 کا هووا نویس یسضارا نهال ادیت نه

 2ا .روینلو هدلاعر جوقم یواح یره 9

 نرو و هتکلعو نانلوا لاس ءد 4 ا یر

 .رد رپ (هیبماف) لاک هدنسیپ وج مسق هليفام ربا لاغنس
 عبا هب ه کما یصنم هلمظعا اق ا وس هبماق

 زکلاپ كلوب « ندننکیدشا لیکشت رس رب هجرآ
 | نالوا عبات ههسنارف یم ق یراقوب كنسارج هلیمبانم

 تسهرآ یرهحرد ۳۰ هلا ۲۷ هرارلا نازبم |

 ضارا زدن دنلوا ارحا هرزوا هغ دق لوصا یخد |

  ردءدقمام هنلوا هدافتسا قحم ندنسهشانا هوق |

 سرخ كرکو هجناعورزم دل کت عم

 ۱ كبارا ۱۳۳ درد هکلووک قر و ۱

 :e هایوروآ . ردررب ال هاو بونل و ۱

 . رویناو هدنتکلع لاغنس

 هرزوا تموم یلحاوس و یرازجو لحاوس

 وا هتل یوا هدر یک او قلا
 كر هديا عافترا بسک هدنتلآ یطخ لاعش ضرع ۱ 2

 لیکشت نور 51 هدنعاژترا هرتم ۰ هل عا نور لبشب

 یسهطقن ینرمع كلا كنسهمطق اقرفآ نوش هك« رویا

 هلخزرب رب هدنکلشینک هرتمولیک جوا ههرق «بولوا
 . زودنا لیکشت هریزج هبش رب لکشلا ثلذم طومص

 هل رلجافآ (بابژاب) نالوا روهشم یرلتماسجو هل راثا
 هلیعسا ( هروف ) هدنونج كنور و نالوا روتسم
 هطآ رب قلابق شبنکم رتم ۳۰۰ و نوزوا هرتم ۰

 رو

 ۲ 3 تاناویحو «یساوهو ےلفا

 ,e «بوروس م کج مسوم یا هدا نس س

 ر زح یرک دو اب سام ندنسادتا لوا

 عرب . ردنا ماود كد هام ینا نرش لندنسادتا

 992 رم لاغتس « بونماب روماب الصا هدم“ وم

 ۱۳ -رلاز[ ك یخد یراوص |

 وک یدهسرنبآ ردق هب هحرد ۰ هرار 1

 5 نک ندنرلقاعص نادوسو رک یارک ۳

 < دسا یراکزور

 و هدنع وم رروماب . رد ر2م كب هت نوح

 نا
1 
۰ 

0 

 ك

 ۰ اقیچ ردو ه هحرد ۶۰

 بوغای روم ا قوح ك هدنآ ترد كلتا صوص ا

 ق
| 

1 

0 
 = وص نوغروط هدنرخاوا سم ٤ هدههروبنل و

 3 . ردنا روهظ را هتبص تایم ۳ تگ

 ۱ هب 4  مرلتفو نیم هدهسا تدنم ك یار وط

 3 .Anal لا قو ماوقاو تینما مدع ردق

 3 ارد برا عام هنلاغتشا هلتعارز كنلاها هق رفن و

 زا 8 هام فلت امور «بولوا هدنم

 یار لروک ذم رب یتالوصحم قوچ كا

 1 E نانلوا دع E عبانم هیحاشابو

 جانآ هیسافآ عون رب « هلباتاب وح عون رب نریو غاب
 2 هجا لمعتسم هدقاز وغناصو هتسا رو و غم” ناقیچ

 از لمعتسم هدمابجازحاو هدقلحابو هلا هعونتم

 1 ؛ بولوا لصاح هلاک ید یراد .

 بص «كعا ا یس هلها تاناوبح . رل راقبج

 ب رع یغوچ كلا «بولوا ترابع و نوىق «هود

 رک یرلنآ .روبنلوم هدنلا كانبرلت ریش

 ۳ یبداب كنب ران ویق
 2 . ردقاشوعو هجا كب «هده سيا هصیقو

 ۰ رد هع وَ

 ۰ رد وسذ* هنسنح برع

 . ردنرابع ندخاس# عون ییاو نوي“ «لیف

 ۰ كك. هفارز 1 نالسرا یمدنشحو
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 عونرب هللا یرآ یناس ندنارشحو یشوق مود وا و فای
 . ردقوح كوس یروسو هکر کح و هڪ رق ضا

 كلامنس س .یرلسهذمو ناسلو تیسذح ا :
 یا تولوا اتم او ك یتا

 چوا رلاو . رد هدنرهدار ۰ 1
 هک رد اح ( غندنام ۱ یسحجمر « بولوا ب بوس

 یس هع دق "یی اھا كتكامم «بولوا بودم یز ی 8

 «بولوا سقم ه هل. و موق چر دا یرلقدل ۴

 .راردنکاس هع رلفرط راس كني رغ ناد وسو هدلاهتس

 یسیرغوط اهد و ( لوب ) دو خاب ( الوم ) یبیع#

 نم هکلب و و ندیقرش لادوس هک« ردیموق (حالف
 شلباب یغوط هنر ندنرلتهح هونو

 . راروینلو رشتسم هدنفرط ره كنادوس .بولوآ :

 هدکنر رب لام هیس رقو ءا برق ههانس رنا

 .ردقو یرلفرف 27 ندس اقفاق هح ايس باا

eیخدیر دادعتسا هتیدعو میاص عو رهو یرلت  

 هدسعو یع-و یا ا رلن « « بولوا لاک

 . ردرلشع۱ رشن یمال-ا ند هدلافهنس 2 22

 یش هچ « تویاشاپ هدلاح تریشع یر تسب گرانت
 لیکشت لئاقو ماوقا تلتخم گرمدیا طالتحا هل ریز

 هدنلاعت كنار لادن ہد یخو وا . رد را

 رشت م هد ز اڪ وا لوت ردق هن دودح شل ا 7

 شعب « بواشاب ه-لاح راشع هک «رد رانا نالوا

 ند رل رە هلرل ال وف . راردح و زع یخد هلی ابق ۳1

 هی ماوقا غنیدنام یک یرلف دلوا نیدتم هاب

 3 لوق یال | ند هلتفو وح هد

Nردرلذلاق هدتلاهح و كار  . 

 اع ۍرار حالهم :ووزرا ارد سا ید
 تام ان
 ه کک ات چوا یس الج بول وا ترام ندرکصو

 e نالوا یسهرادا رک تالاس . زالوا لا

 یر , ا2 کا هرحلش دارا ارو هر کمد( یو

 -رلبش راق هلا ASE (راق د) عقاو هدنور لیشی

 ندس ول تدس . ردن  هیصق (هروغ) ناک هدهطآ یک دنا

 لاغنس .ردشفلوا دیدم یطخ لو ریمدر ردق ءراقاد
 - هبصق مانامو الا RAB جن هدنززوا و

 موق رب لوس

NG 

 هدلاغن هلهح و و

 نالوا فا ره هدیراقو . ردزآ رللابوروآ هسوا دن ۱

 هدنتزآ یذوش كرلزسنا رف اته عمو هدنحاراخ كدودح |

 اهدو لتبمج اه د هسا («تدم )و ( لقاب ) نانلو |

 ۰ ردرارب اکیا 0

 هم ۲۳۹۹۳
 یرک كب هلع عیانص = یدو میانص

 و هلئاح وسم قوع شم راسو زر «بولوا

 كذت قفوا قلمتم ه هنت تاجاستحا راسو هکابج ریم د

 ثاذبا یخ یتراج هلبا ایوروآ ۰ ردن رابع ندرلتعنص
 هداز ندقنارف نوبام ۳۹ یتاحار جا یونس «بولوا

 . ردەدنسەدار قوم ۹ الاخ داو

 هللا رف ج .یتهگلام نایمش «یسهرادا

 6 یتاعحم هلا لاو مقاو هدر ع یاش ن رفا, ك

 یونج » هلا لام نش یناکاقسم فور عم همان

 | منم ه هز اد چوا هلرلسا یوسنارف نادوسو 2

 ندنفرط یتروهچ «سنارف لافنس سفن « بولوا

 نم ساجر و هرادا ساجر هللا یلاو رب نایردنوک

 ساع سراب و ؛ رونلوا هرادا ندنفرط-

 O یتقح تم ردنوک ثوعبم

 یشک ۱ كرلاضق « بولوا مسقنم هرا هبحات رلاضقو

 . رونلواءرادا ندنفرط یرلنادناموق عقوم ع

 EE بکص ندرکسع لر . همرادناژ یالار

 RE کیا و یررکسع یھ اس كولي ر هل روب

 یسهدناموق كننلاو ولیفر هلبا

 ید یردم هبلخاد ر رمشآ یعوا هلب رل شبا کار

 ۳ هننأت و عمم

 ۵ را 23

 فرص بونل و هدر

 هب دلب كرا هصق نانلو یسااها رس زار ۰ . رد راو

 ر تموطح .ردراو یخدیس هيم اظن 9# یراهزاد

 یخد ینرلقجوچ كرابلرب « بودیا داشک بتکع چاق
 كمالعاءال: یدهسرویشیلاچ, هک بلخ هرابتکمو |
 تیمالس اهدا لخاد «ب ودم هنلک ی هراق هل دام |

 هنن رل دن ڪ ران السم . ردە دکعا قرت ن

 یرل هصرش کاو یرل هسردم و یوم ص وص#

 . ردراو

 یکهدتهح وا كنا رفا س . یه رات لاوحا

 رون ضمب ندنسپ دالبم جرات ۱۳۹۶ ات هدناحاوس

 .رلشنوط رلهلکسا ماطر .بوشانم نو رحم ییهیدنام

 6 بودیا لامها یت رلاروا 4هسلارف هدع . هدهسید

 a « رلوایسا او لک رخ هدرار و

 . یدراشع دنا تاکلقسم فاطر هدلحاوس وا رل زملکن او

 ر هد۱۱۲۰ .بوشآ- هاروا یغ رازسنارف تباہ
 رلشل وا كلام هرا هلکسا ضع) را رام ل (بد) مفاط

 ر یرل هلکسا روک ذم رلنو هد ۱٣٨٣٤ . یدنا

 لاتنسو کرک و ا ووو « هنتکر ش تارمعتسم

 ؛شغاص تکرشر, رکید ندہا لکغت هلناونع «یتکرش



 عن س
 هلی سهر زج هروغ رلزسنارف هد ۷۸ و ۱۲۱۷۷ و

 هووک دم تكلم ,«هلقلا اربع ندرلکنلف ور لقد

 درب هیناپموف ره «كرهک هنیرکید ندهنایموق رب
 هدنخ رات ۱۸۰۰ ۰ یدا شفثلاچ هنعیسوت رادقم
 ۱۸۱۷ ,بودیا طض ین راز ضمب كل نس را زلکنا

 E تکست :یحمآ .ردرلشلوا روبح ههداما هد -

 ردتقم ههظفاح یطابضناو شیاسا هدنرلفرط یا

 لاذنس قلود هسنارف هد ۱۸۰ ۰ ندنرلقدمهلوا
 رو هلیسهدناموق كلا رنج ر « قره هنسهرادا یدنک

 لة یر ندتقو واو ؛شع اأ قوس هرکس ؟هزرفم

 هدکع ذوفو مکح مسو یصوط هب ی رجا ی روم

 نالوال وهم هحاوررا نداروا PE . ردشغل و

 | هبفارفح تایرشو تاضفشک قوج ر هدر رغ نادوس

 ردرلشع | ارحا 5

۱ RE E Sénégambie ( ) | هب هقن | *هدام 

 ۰ | ۰ هلروس تعحارمم

 تمجاوج  هنتسهدام 6 روج |

 | هلدوج ۱ و
PE:ه دنف اعم دافز و كزب ال و هر  

 شرت راک چچ راهرو از عج جست
 واک 4۰ نسارم قامرا لیرق قرهلوا «دتسرل اهم

 هعل د عنات هغامرا روک دمو هدنس»ب ونح قرش هرتم

 ر یزکر اضق هدنرزوا ثاج رب نایکود هغامرا

 هراسو ىف رات یردق ۱۰۰۰ رکاب ,بولوا هبصق
  یتیل ها 09 دل وا قلوا ملسم واو

 هک ای اس اک ٤٤ یس ۹س ردم ٣١ ینا رش ماج ٭

 « یرازاب تاناوح نرابو یرارا ردنا عاما یو

 یراهوسع روهشم هلبراهاو غاب لزوک هدتفارطا
 لاعت زن اعس داغزو یساضق لروُمنم ج . ردراو

 ق
 اغزو سفن لدنتوح

 نوح قرشو ًاقرش.«بولوا ترابع ندیم
 یلونج برغ» ابرغ هلبساضق

 ینومطسق ہل یش هل بغا رهش ربق ندنرلتو» لاعشو
 ج دنده یر :لاعس ف ےس یرغنک كالو

 ًابونجو لونج قرش

 اد ندیرلتهج یلامش برفو ابرغو
 و یسهرا> هایم , هکغا لکش یندودح كناضق

 . رددوس هلبیعحاضف موروج

 یار قامرز ع

 دودح تی اص ید قامز را لب زد .رولوا بصنم ه رپ

 42شب ندر یک م . رو دیا لک سهل

 نک قداضق زکر یوم ل كرلباج نافا هداضق

TINE 

 iv «عماج ۱۰۹ 5 ن دا هرلبش |

| 

 و س
 من 20 RS لسو هرد یرارکبد «بولوا

 : روتسم هلږلنامروا یبیا امت ےق «بولوا ی هضراع

 ۳۳. ندماجو هشيم هعاشاب یرلجاغآ درلنامروا و

 الس .رونلوا طق تاقورعو هتسارک ی یخ .بولوا

 , ۲۰۰۰ :بولوا کس ندهبرق ۱۷۱ رار هلیس هیحات

 یروصق و نات رخ یقرهلوا هراس و ییهرا یردق
 «ردراو یسا اها ۲۹ ۲۰۸ هرزوا قلوا ادم هنر مک

 ۳ رلواتراع ندعور ۰۰ ۰ ا وقت یسضارا

NT NEE۱ : عورزم یغود  

 . یعاریوط :زدهلاخ "یضاراو نامروا یروصقو امم

 ۰« هبرآ ؛ یادنب یئالوصحم « بولوا تبنم هج الوا

 كج « دوخ « قاچرو « یراد « رم« فالو
 . «كيرا «موزوا «ىلادرز ؛دومرا ءالا هلابونح ئاو

 د ندقوماب رادقم یییخد قدرلف وضا راس و هوا

 3 هلک 6۳۰ ۰ و ظ قوس

 اویح . رولوا لصاح ه رآ هلک ۰ ۰.۰ و

 رک یدا ۷۳ «نوبق 1۶ ٩۰۲ یتهیلها

 8 ۳۱۳۳۸۵ ۳ مر

 . ردیر

 ۱ ۱۸۳۳ «ریعص ۱۸ ۲ 4 یک ك ۰ ۶ ۱

 ۸۰ ۰2 ۱۳۲۹ کرم 9۵۸ هدنام

 و ملت هبرورض مزاو هلبا زب

 هم ,ردیرابع ندهود ۵۵۱ و

 ندقومایو ا1 «هراڪس

 ناش وح ٣ ناسیلک ۳ « هس رز دم ۶ ی هز خم ۱۳۳۵

 ۳ یروک ۱۳3 هرزوا

 ۱۹6 «نورف ۸ « ناخ ۳ « ماج ۱ (همشح ۷ ۰

1 

COEF یتکم 

 ۶ متاو هداضق لخاد «رددوحوم هر اتو: ناکد

 1۳9 ) یخد یبوک اوبو ك ( موبوات) مدق یبوک
 ays «هلغملوا عقاو هدنرلعقوم كني دق رش

 رو هتىتع ران آ قوحر یخد هدرالم شا راسو

 .E . رونلو ر هارخ

Sengora ( ) ب هقالام 

 ۱ ك وکر مبات هنود مایس | هروفتس

 ۰ تم وکح « بولوا هبصق ر نالوا یز رکو اک

 زن شو هدنسهرآ لاعش ضرع ۲ هلا ۷ 7 هروک ذم

 هدنسدقرش لحاس كنهروک ذم هربزج

 قولا ) دل ریش یغیدلوا تعا ردو هبیر چا

 2 ه تاموکح یناناب یخد E <( هدک ) ما

 ۷ رآ هلا هطآ جلا یا ندزکد . رددودحم هلیس

 .ردراو یربن جاقرب رولیکود هلوکوو یلوکرب كو

 ۵ لس



(Sengoué ( ( ۴هدس وج یاش رفآ  

 ارم كلونو بات هنغامرا و

 ( بنام ) ء بولوا رهن رب روابکود هتیرلطسو هام
 ۱۸ ه دلم ۳ قل ءوواو هدنتکاع 9

 رش لوط ۲۹۹۸۰7 ها یون شو ۲
 13 ام و نایرج یغوط ه«ییغ لاعث 2

 .رولکود ه (زماز) هد وذح ضیع۱ ۷ ,كرهدنا

 . ردل وهم زونه یار
iT 2شاط نمی ایفا یعوطبل (500101097) ۱  

 ۱۱۲۷ ۱۷۸ «بولوا یدحوم كنتءاط ۹

 هد ۱۸۲۳ ۶ و شم وط هدنر هم هغارب كن اتسهج هد

 هدیددنک بول وا ییغوا داروتفا رب .ردش| تافو

  هلوا قفوم 6 هدهسدا شا ك ولس هتعنص ول ادتبا

 لر رع 2

 شعاشوا هدوم 6 بوزاب یتو وا ورا یا

 2 رهطم E 4 0 « هد

 هد٩ ۲ 2 2 رهر و رازق

 ۱ ته را «دوحا كل یرلن و .براوا ول

 هلسس و و ؛شاللوق شاط "2 امر ه هرادا مهمی

 « بودا لصاح رکف ر ER ه دنقح افا منو

 هرکص ندقدلوا راچود هنالک مو عناوم قوچ

 یرردم یقیسوم ثكنارس لار هد وم هد

 ین راجت «دارهدیا تکرش .دقع هلا ( رتسیالق)

 یعنص و و ؛ شمالشاب

 رجا

 هدنر رهش هیحلش اب تكنابوروآ

 ار هدکد تا تحایس تدمر «نوجا نالعاو رش

 داد هننافو و ؛سفلوا بهت

 هر ر دم

۶ 
 .ردشع و هد روم ۳ دم

 : یدشعا رشت خدا

 ( ندلا رفظم ) رفنس و 3 ۹

 ناکا دروس تر ها د
 - وم) «بولوا یسوم كناود وو یسجمر كکو

 يدو یردیو یدج .ردیلفوا ك (رنلس ن دو

 ۰ بونل و هدتمدخ كب هقحالس هلمناونع كاتا |

 س راف ه دز * رات ۵ ۳و هدننامز قول د وعسم ناط

 هدعرو ؛شعا ذا 2ا رک یزاربش . هللوا یکاحا

 نالعا «هدافتسالاب ندلاوحا ضمب هلیفعض كارابق و

۲ ۵ 

 | ها

 ۱ هدا وم هد ۱ ۲٩ هلس اونع « قعنص ایفا عوطیل »

 دل ن س

 لس ۱۳ هلتیناقح و لدع . یدیا شلیا لالقتسا

 قفوم هنسیسأت تاریخ قوچ رب «بوروس تموکح
 کنز یردار .ردشعا تافو هد ٥٥٩ و ؛ سلول

 یلغو: كنیکنز ید لرفط یلغوا « بولوا یناخ

 یګ درد هرکص ندهلکت

 دارم .بودنا لاقتنا هنلست تكنو هم تموکح

 . ردشمهلکر ادمکح هقشب ندنت رذ

 هدع و : شل وا اک

)Senec4) ۱ 9(قروو) كەى كلام  

 « بولوا رېن رو لوکر هدنتیروهچ

 هدنتهح یلرغ لاعش كنهروک ذم تیروهج لوک
 - هرآ رلاوک نانکود هناوک وراتنوا یرلهایم *هلصفو

 وا ندنرکوس كا كرللوک ر وك ذم -ردعقاو هدنس

 « رو راو یسهبعلتس ةحاسم هرتم ورک بم ۱ «بول
 طالتخا هلل وک ( هرا) هل س هطساو رالودح شعب

 هد نجلا كلوك كرکو هدرالودج و كرك « بودا

 ( هفواق ) هسلا یر هقنس س . رلشیا رارواو

 كرللوک مماط رب اهد 1 هدنمکح یجناآ كنلوک

 .رولنکود هنل وکو راتنوا «هرکس ص ندک دشار هل رلقابآ

 هنافس رس «بولوا هدنل وط هرتمولنک ۰ ۰ یسارح

 ۰ و تن ار

Seneca Falls ) 8 3كلام )  
 ۳ ۳ “ع س هرس

 هدش رو ی رو وم ی 7 ب

 هدندب ی بونج هرتمولیک ٩۱ كن( وغوسوا) و
 « بولوا هبصق ر هدنرزوا یره ( هقنس ) قرهلوا
 رط ر وح هل س هلالش كل روم روک ذم و یددلاها ۰۵

 هزاسو تاجوستم لو .هیمولط هلبراهننک ام تمارز

 ۰ ردراو یر هش راف

 امور کسا هلعسا و ( 5۵8۵006 ) |

 ردا تا3 کپ العرا باب ہد رل ٩
 روم ڈ٥ هلشراهءو رادتقای هدنداربا هبطخ یسجترب

 ودروف كنانایسا لوا هنس ۰۸ نددالسم . بولوا

 «بولک هامور و ؛ششوط هدنرهش ( «بطرق یمی)
 ناک دک تقو هلیسیردن تاسدا تقو یخ رب

 جرات چ کس

 . ردرومش» ه.سءظفاح هوق هداعلا قوف

 هرک رب یراقطن یرلفدلوا شا دارا درلبطخ
 ر «كرهدنا ر رم و طبص « بودبا ظفح ی شبا

 دوجوم اسقا ضعي هک ردشمرتک هدوحو هعو

 ِ ردشعا تافو ه دنا دالبم

 ضعب



 ین لتدام و قالخا کاقو وا كرل_.اامور « بولوا

 . ردتیمها نااش یلکعا روصت

 ی تندیس
 ندنردب ادتنا . ردشم وط هدودروق هدنسپ دالبم

 ,هدهسا شوا تاقووآ بونرکوا یحاصفو تاسدا

 یدنکو ؛شعا ك ولس هب هقساف هکر یتعنص و هدعب

 شهمآ ص واقع نیک ر نوجا سردن ییسهفسلف

 هتموکح لوس هرکس نانو كن هلوغملاق .یدیا

 شم وا لثان هبهیلاع بصانم شعب «بوشیراق
 یکی كروطارعا و یزیق كتسوقسامرج هدننامز
 هد هناراکتاذح تامام عجب هلا ( هلو ) نالوا

 ۶۱ قرهنلوا اهدا ندنف رط ) ا ( یر دنل ود

 e یدشفل وا ین هب هقس ر وق دق هاش رات

 (هنیبیغآ )هم ر وطاربعا یکی «هرکص ندق داق یننم هنس
 ك ( دورن ) ىلغوا كنو «قرهنلوا وفع هل.تعاغش كټ

 وا صن هناکلسم یدقدلواروطارعا نورت ۰ یدشع ۹

 شعوق یسالکو قساردتک ا
 روح هکم ر دلوا یندنک یدنک هدنخ رات ۵

 فلت هلذقفآ یتاق ,قرهردجآ ینرلرامط ,بولوا
 قوحرب قاعتم ۵ هفسافو یواح یحاصن . ردشلوا

 . رددوحوم یر هل اه شعب هلبا یلئاسر

(Senguel)وقشور هل رکید م تو  

 هدس ونح یاشصآ ( 1:0 ۵ 1 لکنس

 هدنسهععاو هطخ ( هنوغاتای ) كند ر وهج نیتنح رآ

 كنسهل-اس دنآ تولوا ر هدنتلایا ( تووع )و

 ۱ ضع ۶4 3 هدنق رش

 قرش تیامنو هونج قرش هدعب «هقر د «هلجورخ
 هرتمولک ۰ كل رمدا نایرح یرعوط هییاعت

 .رولنکود هنغامرا (تو وش) .هرکص ص ندکدتبا عطق

 کا » بولسا هدر ر از هدر روا كن نار

 لوا ند شریکه لوک و . ردبا لیکشت لوک شینک
 طاع هلراراح « بولوا هرتم قم ر قو ۲۰ یا

 یوص هدلوک «هدلاح ینردق آ هدداو ر لزوک

 قلا
 ندرازافو برص و را ط هدنسهرآ كرار وروق و
 ۰ ردترابع

 | اشابنطصم كنس

 6 هدسا 4 ہت هرص

 ندلوکرت شینکعقاو هدر ونح

9 
 او

 یسارحمو زا اه د یوص هدنحورخ کا

 شاپ ینطصم « ۱

 3 هدام » ( ك:)

۳۹۹۹ 
RY ۲ 

۱۳۳ op 
 €  aكىر ۱ بوس تن سود |

 كك ری يسو هدنتلایا ٤۷ هرتمولیک |
 كب (هناوو) قرهلوا هدنسدق رش بوذح 7 ۳

  Eبولوا هبصقر یزا ٩۱۷ ۰ ییااما ۱۳ ۳

  (Senlis) 1لا( هزآوا) فن تار ۱

 رتمولیک 4 كټ ( هوو ) و هدنتل ۳ یلئس

 بولوا هبصق ر یز رک اضف هدنساډ ونجح قرش :

  ۲ ۵صوص هرل-ساباب « لو ربهد « یسلاب ها

 یسهزوم  یسهناهتک ی واع .یدلح ۰ بيک 3

  ۲یرلقاحوا ش شاط « یمانادف « قع هةم را

 زر «یوقم «یکرنز تعاس «یرازار> رام «

 ضعي هدنفارطاو یر هش راف  Nرد ,او ی 4ة تع ۱

  1لب ام( ل ن دم یدیس)
  ۱۶ ۱ AEپولوا ندنریهاشم كخماشمو ۴

 «ردبسسّوم كننر ندنرالوق هبلذاش تق رط ۱۲۰

E بات هنتلابا نارهو كرازح هدنخحرات 

 کام «هرکص نده تبا هل صح «بوغوط هدنس

 تد کر بودیا تدوع هنتکلع ترک و ؛ یتملکچ

 ٤ شم زک ین رلفرط جا كربازج هلبا مولع سیردن
 3 اهار یاتنا بورا تع نع هب همر کم هک م ةو

4 
7۳ 

 گكسیردا ن دج جش ندهلذاش خیاشم هدهکم

 ر ید هع «بولوا یناخ هدننافو كنون و ید
 ۳1 4 رودنا تم نع ه«یزافن تاهمو ؛

 یرادبمو ؛ EG ی هب وار رب ار ادتا

 3 ۳ ! ندرلن « « بولوا هدقلافوح ۷

 اردن .یدنا راشجا رهواز هدن رلف رط

 8 قو ام ا هد ۰ هرزوا قوا لود هلن دا.« و

 E ES a ب رلف رط ط جا ال وح <« نوا

 بتقو هدنحاو ( هحرف ) نانلو = یزاغن

 لافتشا هلسردیو تماقا هدره» تدم ر

 تحاب س شكا

 ضع) تا رغم

 ا ذاا رقم یهراغم رب نالوا شفلو قارارم

 ۳۷۹ ۱در سیب واز رب م ی

 (ید یدهم دم یدیس ) لفوا و لاح را هدنخرات

 3 یک كراوزو ناد ص ود وا یناخ

 رب کا هروکذم يواز

 339 .ردشعا بکر ندراهزلاد

 ناثتوم) مبات هنج (500-0- 1621 ۳

 ) 2 e |یاقونس



 هدنسدق رش لامش هرتءولک Yt كن وةلاتو اب

 .اکنراجمو روم هدنرزوا یر ( غناکهچ ناو

 ۱ .تردارپش و
 هنغامرا ( وقسا ) هدهقیمب (3000) 9

 ( لد ) مبات هنرن ( لپور ) نایکود ۱ 4
 هدنتلایا ( واه ) « بولوا یاح زر رولیکود 9

 هن قرش لام هدعل و “یل رع لار ادا ها

 امو ؛رریک هنتلاما تنابا رب «كرهدنا نایرح ی

 ر هدارواو .كر هک ندنجا یرهث (لدکور :)

 تم ها هشتاق ری گر. طالتخا لاو دج ین کی

 راد تیکه نوجا .ظفام ییکور ندتنابقط .رذیآ

 ید هدهفاسم لیخ ر « قرهناوا اشنا رل ترو 8

 ودل رك ندنتلآ ۴

 و

 هثرس
 هاکت راع هدننغآ كاوق ر نالوا یانمه ندر

 ۔هطخ هګر ود كناامور (S0uاi12) ق
 یمیدلرا بب رق هند صنم کنه واع و هدنس 2 تر ۰ 1 2 ۰ 7

۷ 

 م | نارو ه«ءهسر راد ینه هنلف-ا ۱ 2 ۶

 دال وا وه سا Al ۰ 2 ندناف ءط تر
1 

 ۰ ردز و ذم یراکدتا تماوا هدئنس هو وا را كون و

 دانس ٩
5 

 ی ندا ب

 ۳ كەر زج هدنارون ( 5۵۱39۲ )

 (-Senaar, D4r راس راد دوخاب

Sennûrلس هدقرش لنادوس )  

 ر اک 21 ۳ شا ترا

 قرش هنر (هدابنآ ) مبات 1 2 2
 زاف ) یخد اوت ۰4هتدودح شح لدنتهح ن

 جوق“ زا یسضارا .رولوا دتع دهني رلغاط ( یلقوا

 ندهرتم زو ترد چوا كرل ەت كسک و كا «بولوا

 ۔ودح شح كقرزا رم .ردقو یرلهاف را هدایز

 تزد -دتکلع « هلنغاوا یغد یبا ییا ریاکن دند

 هلراروماح یرلقدقارب هدنرلن اظ ف «بودیا ایرج رج
 یوم چوا ۰ ررررآ ق-هنات | توق كارت وا

 - وم شيق نروس ردق هدرام ندا نونک .پولوآ ۱

 قوت وص یخ یرهصک , هلکیسا یراکزور لاش هد
 ك قاقاروقةو ترارح ردق هنار زح ددنرام .رولوا

 رروغاب كدهلوا نوناک زدنرخاوا ناربزح .ردهدایژ

 هدعوم و . روالوا ده فیرخ ,بولوا یمهوم

 ینیدلوا

1V E 

۱ 

 3 )۷ قرزار £ هلا شا

 ھه ل س

 هعاشاب هدم- ومو یلاها «بولوا یک دز قل هتروا

 «قومای .رصم ماسس هللا یراد نالوا یرالوصع

 هدنناضیف"كرارهن جم رارک ا راهزبس ضعبو نوتوت

 هدو فیطاو «ندنکیدتسا لصح رلقلف اطب ضعل

 ارج دارا رم. زالوا: كىك رلقا هتسخ راسو هقبص

 «نادکر ک «لف. .ردراویرلئامرو ضعب هدرزوایرا

 یک زوموط یلاسو لازع « هفارز

 «هدهسرارخب ا هن رلهووا راهن E ندنزلغاط شبح

 هشحو تالاو۔ح

 «تروق هدرلنامرواو یر 1 وصو خاسع مدل اوبع

 تاب ودح نوع یدک یاس .« دال ریص یاس

 تا :هلما تاناوبح .ردقوح هدیت رشح .ردقوخ

 .اطو نو ۾ هدنام «ریغ ص هود < تک

 یداعو كج وكى تاناوح موم*لا ىلع .ردترابص ندقوت

 هلداوقا یثبح یبیلاها . ردرآ یبیفاس كدرلنوقو

 ایس قوح زا یراکنر « بولوا بکص ندرلب رع
 كب یرلن دب یاضءا و نوک ز ود یراابس قم او
 رع ناسل» ندتم هءال-ا ند یسهلج . رد رظ

 هلتعارز, 2ند واک د وتر کش ن راردمکتم لیا
 جج ر عاص رلیش كفل قفوا «هديا ندقعش ضوا

 . رارياك ر دق هرصم هلق قيق بجو قلحارحو ؛ رار دیا

 لکتت تموکح رو لر هدراهن,لوا نرق وا کا

 IN یمکح یدن؟ یخد یارطا « تودبا

 هب«قرفت و فعض ًاناد هدنخرات ۱۲۳۷ + نکیآ
 « بولوا ضرقنم هروک ذم تیم نالوا و5

 هرصعو < محف ندنف رط موح ص اشاب لع ۴ راهنس

 لو هه چاق رب ندنو تاب .(یدشقوا قالا

 هلکلاع فا دادو س ایش ندنف رط یدهم دوهعم

 یزکس . ردشفلوا كف ندهرصم *رادا -رار

 هدنرزوا قرزا ل بولوا هبصق ر نالوا ییانمه

 - هبصق رب یواح ینیلاها ۱۰ ۰۰۰ هلیعا ( هیلسم )

 اق رب کن هل س

 یازکص كرار راد ناہہاا فث ج ۰

 ندا ملک و لمس «بولوا هبصق ر

 ۲ ۵ ء كموطرخو هدیرزوا قرزا رګ ندلوق کا

 ۱۳ ۳ "۱ قرهلوا ه دنسدق رش توئح هرتمولبک

 .ردراو یخد یسهروم#

 0 لوط ۳۱۳۲۵۲ ۳۸۳ هلا یلامش ضع

 ^ ف نکیا تموکح زکسم هلیتقو . ردعقاو

 8 E زکااب هد اح یی دم" هده سیا ش نا وب

 « ردنارخ یرلفرط شک او «ردراو



 و س

 اپ نو ۳

Eیغیدلوا یهردنء» لصا نع « بولوا  

 . اقا ( هدرکبراید قمی ) هددمآ تدم لوط « هدلاح
 + ردشلو ترهش هلغلوا ىلاروا لک ا تم

 وا یار وش « بولوا ترام ندناصایر یراءشا
 : ردندەلج

 يادا قدم الک ۲ نعزوا مک

 زناربح ھل رايب یدو-حو را مسا

 یوک نوچ دلی هیالک ۲ ردقو قلا

 زن ادرک رم هدنلا اضق ناک وچ

 « بولوا ىع ا كاد کا o و

 وا ) نانلوب رضاح هدهکم مف یرب

 اصا الا دقاو نب نیا ) یرگید,و Sl) هلبج

 رد (یر

 - اعش لحاس كحورون (۹60ز690 )۱ ۰
 6 بولوا هطآ ر هدنسدش راق ۹ ۱ گی

 .ردیکوب كا كنبرازح حوروت RE ص ند (ودنه)

 «بولوا ا ندهرق هلزافو رب راط ًافرثو 2

 (ودن 0 هدنتهح برعو ( ولاوق ) هدمه قرش لاعش

 قوجچ رب ید هدنتهج قرث بونج و یر هرز ج

 ۱ - ولک ٩ قرار هات شینک لا و ۷۰ یر هب ین رع

 عیص ۱۱۲5 یسهیعس ةحاسم « بولوا مرتم
 هڪاشاب «بولوا ET ۳۳ یدلاها ۰ ردءرتم ولیک

 «بولوا ۰ راراذاب هلقل عقمل اب

 لک ا هاا رک لح ۳ ۰ ردقوح هدیرلتلقاطد

 قاابقو قاغاطیسضارا

 . ردراو یندعم

 ندنا با ( هرکتلا فنعم تش ) ۱ ا

 ار كنەق رش تداحا ضمب «بولوا ) +

 ر دنس هو

 هسزارُو ) Eugène Sue ( بس لژوا

 اوت دنا و هاکح ربهآشم |وس

 نف یدادجاو ءابا و ؛ شرط هدنخرات ٤

 ادا یخد ییدنک ,هلغفلو ندربهاشم هرجا

 هدنفلحارح هبرګ و رکسع .كرهدنا باستا هتف و
 هلغوت هلنام دا .دنرهدبا تمدخ كرت هدمبو ؛شفلو
 یاوف كرلتلود هلم لب اتک هباکح قوح رو ؛ شمالشاع

 هد٩۱۸4 ۰ ردشمزاب خرا کیا هدنقح یرله رح

 یتاعوقو ۱۸۰۱ «قرهنلوا باضنا هناثوممم سلم
 ؛ یرلکچ ه ( ینآ ) . هکر ی «سنارف .هنرزوا 3

TWA 

۱ 
۱ 

 .(ملص) ا ا رو ترضح هک رد ( ینراحما سدق ی ۱

 ۱ "ی رباتک ها از وا تو هداروا هد ۱۸۰۷ و

 روید لیکشت دلج ٩۰ . بولوا روهشم كب
 ۱ 5 ی دوی یرسرن هو لمهم یسهرابع هدنرالآ رثکاا

 أ .شلدیا لیوطتر لیصفت هدایز هل كانبراضمب يک
 . ردضب رعت یاح یلوا

 یر ء بولوا تاذ ییا ۵ ۲

 ا نیو ا ی |

 ءاوس) یرکید - ردردار ك( دلاخ ن هبح)

 ا هذدعل < نکا شکابص قارصشق ر هسصدنفا

 ۱ .یدیشعا تداهش هعزخ «هلکعا

se۱ ۱تاونعا هەتا لاو  

Schwabe) 9بونج تنال آ (  

 هما یدودح «بولوا هعدق ٌهطخ ر هدنتهح یلغ

 . «هکتیروت الامت «هربواب ًافرش .دلاح یغیدملوا نمم
 "یغامرا ( نر ) وجو طاع هللا نامروا هرق اع

 رولوا دتع هنا تي هرم وسا ه دن رز كتا

 نوف «بولوا یرهش (خروز) یزک م .یدبا
 الغز « لاه «هداب هکنیبوت لوا ,غرویسغوا

 ۰ یدبا ندنرلهیصف هوعلشاب یخد غتیلساو مننلدروت
 ین وا کم و

 فو رع» هلا ) یالآ ) لوا اھد بوالشاب هغ وا

 بودیا لعکتشت قآهقود ر تدم 4 ر .  یدبا

 ۸ .یدا مقنم هنر اککب هرد ممطر

 (هتسا) تك هسنار 1
 ۶۲ ك( دوتا )و هيلا زل 2

 E a قرەلوا هدنسب یع ب ارد هرتمقواک |

 ۸۸۰۸ «بولوا هیصقرب یزکم اضق هدنراسب لحاس
 صوصخ هرلزطدو یغاص «یتکم یلخاد «یسیا اها
 ؛یرلفافوس شدینک .یناماکصسا < یهناضتک ,یتکم

 و. هلوصف روش « لو ریمد « یس هبا لزوک
 دی و یرلهش راف هزاسو هخوحو کم یبادق» و

 اعم و كوي هدننامز نابوو .ردراو یتراج

 وا هی هما و هدي دال.م نرف

 جا ةر و یأآرس ر هاف ن و و وا «بولوا هبصق ر

 9 . ردراو هد ینانسیلک یکسا

(Soignies (( ویناه ) تن هی  
 تر

 99 هرزو یر هنس و هدنتلاا

 هن ۸8 وا لارش هرتنولک ۱ و ك نوم قرهلوا

 .هلتادو كلسا «یسالاما ۷ ۰. «بولوا ه.صق ر

oer 



 عونر هدنراوجو یرتسانم رب کسا یر
 .ردراو ی رلقاح وا شاط نام

 كټاذ چاف رب رز هحور ندهيا ۱ 1

 يران إلا درشت N ردنعا ی

 دشفل وب رضاح دنا نع ردن هک ( ىلسلا یجرزثا

 هب نع زن هیات یراصت الا ورع 7 داوس) دج

 نک اس هدءهرصب هدءب «بولوا یردار كل هقارس و" ۱

 ردب هک (یراصنالا ةيزغ نب داوس) -- .یدیشلوا
 بناج « بول و رضاح هدناونع راشو هدنبنسانگآ

 دیاشاروس بمن هننکللماع رییخ لدن ون ترشح
 ریسا ین (یوزحا ماشه ن دلاح ) هدنسانغ و
 هک (یسودسلا براق نب داوس) س .ردناذ و ندیا

 4 هلهداسا فرش «كر هلک هیون ترضح دزن

 . یدبا راو یخد یس هن رعش تع. .ہط . ئىد

 ۱ 2 هدر اس یک ۸ کب ن

 .ردندهبا نالوا لخاد هناحرح رار هلا (ن رقع ن 7

 (یلسلا یراصنالا دز نب دوخاپ دیزب نب داو-) سا
 ۰ ردشغآ و رضاح هدنرلازع دحاو ردب 4

 مسا و نالوا كءد « یرارق » ۱

 هلصوم و هرع قارع برعلا نیب
 قالطا هترلبداو هلحدو تارفو ههر زج نالوا ردق

 هدرلتقو وا كرار و هد یس همس بس . رونلوا

 - وا هل سلوا روتسم هلنامورنمو هاب و غا نوش

 دوس

 دزیکذح كرار وب .ردیسم ر وکی ک یرارق ر ندقاز

 بو دیا ا كاللمشب رب عطقنم ريغ لوا ندنحورخ

 هدنر شی راق ر رهو روتسم هلا نکاو هگابو غاب

 هدلاح رب یک لصتم یارق .بونلو هبصقو رهش ر

 نوبفارفج نالواشازاب هدرلتقو وا ینیدلوا شقلوت

 رم ترضح هدلاح یغیدل وا نود لد رشع 6

 همش رد نوام ۱۸ هاو ( هضر) باطلا ن

 شب هک ء شعا رولوا غلاب
 5 جاج یدتنامز زا زعلا دم ن رم .ردا هداژ

 نو. ۱ ES هلت ارخ یف دل وا شم ربتک كف بول

 ۰ یدیا ترام ن5

 و < هلغاوا لصاو هنالعا هحرد ی روم ك داوس

 . ردظ ولم یخد ین:داوا شا فعاضا كنکر وا

۲۳۹۹۹ 

۰ 
 .ردر ام ۱

 ۲ هښرروا اور رب کیدروک « بولوا نهاک هدتیلهاح

 او س

 ا دادغب داوس «هرصب داوس ‹هفاوک داوس هلتواض ا

 كوب ضمب رکید س .یدرونلوا دای یخد هلبرلع-ا
 یر هجا و غابو عرازع هدبونل و هدنفارطا كرارهش

 یخد هبیحاون شمب نالوا یسهرثک ءارق قوج

 كرېش یرلقدنلوم هدنبرق بول, رو یم (داوس)
 .یدرونلوا لامعتسا هلتفاضا هما

 نرو هد هل مه

 ا دیا 7 ی ۱ هقراوس

 ۔ هوم و هلن هاو غ بولوا هرق كوس ر دودعم

 یسشراجو یعیدلوا رومعم هلذل و ترک كرا

 هده رع بتکی نی دنلوا ترا یخ :بولوا ییماحو

 هدنخ ران ۰۳۸ ندارعشو اهم ریهاشم

 -راوسلاقتع ن دم ۳ وا ندا تافو هوم

 . ردینطو

 ر
 او هبصق ر رب میات هب هب ر٥2 تب ول دخ ه دةس

 هوه 5 یامل و یسامها ۱۰. ِ .بولوا

 ید ص لاح ص 6 0 تل یقلعتم هب هراس و

 كنق

 -ه دحو م داد اس هب ون مدارهتا زر

 - ونح برع هرتمولک ۰

 «ردراویطخ فارغ" رعأا تح طو ص هنطخ ندعو

 قالا هب هام ےک تلاع هدننامز لوا نایاس ناطلس ات

 ا رګ هل مان لایا شح تقو لخر «قرهنلوا

 ردشفل و یزکص كتلاا لماش نس هس رع لحاوس

E کک رو ر ا ا س كب هصق 

 ا كح ر ۱

 هبصق چوا دانا دنه هلمما و |

 : ردراو لوس

 (لت رک ) كنلیا یلهد هدنس هطخ باج یی رب
 هرتمولیک ۷۲ فال رکو هدنغاعس
  هرزوا یاو لتسم ی ۲۶۵۵  بولوا
 یسریوکرب هلمراهلرات جرب مساو هدنفارطاو یبیلاها

 هاو را ُ

۰ ۲ 0۷ 

 .ردراو یرهارخ شءبو |

 عفاو هه هاب س ۱

 | هدننامز هبسایع ءافاخ

 | هرهش نانلو هدننرق راز ییدتا هطاحا كداوس

 كاا >هتنای هوای اطقت6رار وع کی اس ج
 لاش هرتمولبک ٩۳ كنهراجو هدنغاص» ( نارس)

 قلوا ء بولوا

 كلءوح قانح لوعقم ءیسااها ۱۳۳۱۰ .هرزوا

 یرلهاکتسد هصایو یسیارآ ندریقاب .یرلیت--دو
 بس هدعسوم ره"یربن (اهاد) نک دنا ۰ ردراو
 ۰ دام هام س

 2 ى ۵



f 

 ب و س
 هدنغا_عس یجارک كنالابا دنس ینیعچوا س

 قرهلوا هدنسیق رش لاعش هرتمولنک ۱٩ 4 كننجارکو

 هروهالندیجارکو هدن رق یب لحاس كنغامریا دس

 ۵ ۲ ه ,بولوا عقاو هدنرز وا یطخ لو

 قانخو یلاخ ارام تاحوسنمو راخذو یتنیلاها

 «بولوا هبصق رب کسا كب .ردراو یزلهانلسم كل وچ
 نالوا یو یی لوا یسهدر اس ك ردنا دل دوس

 > یا قفل

og o 

 :ie ی هنانو نادلو نخلي یسهرصاحم تل

 هدنعسا )راش لال) ناشطات ةنظمو یس علق 3, مےدق

 :ودراو یهر نط طم تر اد ر

 ۱ ناور ا (56۵۲۵۲۵۵ )۱ ۰

 تالوک ( کوک ) عقاو هدتلایا ايناس

 ڭلەرتء واک ۲ ناکا ےک و قدس هک یک سی لارش

 ندع لات ‹« بول وا هما ك i زاد هوا سم

 طو هرت- ۰۳۰ یکاو ۱۰۷۰ یو هه قرش بونح

 ترابع ندناکو شعوصس ..رد-نتمولیک. ۰۳ قاد یاد

 هدنرزوا - ردب رام ندناتاست «بولوا ۲۳۵ رب < هد رب

 ینم را رب
 .وحو نداق روو م 4 هل و ید رقل رله

 ۰ ردع ونک یر همش انب ظا و ۳ اةح

 هد رق شکم هداصفا بروم
 الب ولس

 .ر ده صق ر

 | ناروتوا هدنجا هک « ړدراو یرتسانم

(Subiaco)) «۱ هدنط-و یابلات  
 ابوس

 «یساسیلکر عنصم «یسیلاها ۱۰۰ ۰ «بولوا هبصقرب
 ی رفظ قاطار « ی رس ر شفل و ضو صح هرایاب

 .ردراو یرلهش راف دغاک هل را هناخریم دو

) 1. Sobieski ( | e 
 ي

 یی لندن ر زا رف ا

 مت ناژ

 1 هدنة رش هریک ثیامو ر ]

۱ 

 بوستم هنر ددنرلنادناخ لوس كنارو لصا نع

 | .رتسوکهدنابرام نالوا یشراق هحوسا ,هلغاوا مآ رب

 ؛ضشقا زارخا نس ةر كلريشم هنن رزوا تعاعشکید

 یهدهاعم یتددلوا رویم هشدقع هد ۱۰۷ ۲ هللا

 یثراف هل رم هنلاراشم یلارق نا تسل حد ندف رط

 هد۱ ۱۷ ٤ هدنافو كلذیم كرهدا لیکشت قافنا رب
 هنغللارق ناتسهل هلیعسا داژ یعجواو هل یوم قافتا

 ماود هد برا یراق ءرلبان افعو ا باخما

 ی للخ یلک هنعقوم ی هیت یرلتلود لامش |

 ۹۹ لندرح یاذحو و هرتءمولیک عب ۱

 لام هدنلحاوس یلرع بونج و بونج .ردیرآ

 راتنوا) كن هدانق یخد هدناحاوس قرش لاعشو لامش

 | ریو ء برح لالعا هرلبلن مع ندف رط رب < هلیا ضقت

 1 وا شا زی كمبار ناخ دم ناطاس .بودا

 هو ۱۱۷ «هدهسیا شعا دادرتسا كلام ضمب
 !ندنفرط .هلنافع رک اسع كر ا هد( جو هول )

 ۰ شلوامزنمایلک ءقر هنلوا هطاحا

 1 لیلی رتسرآ هد ۱۱۸۲ .یدیا ش

 -اشاب ینعصم هرق قرهلوا توعد «دادما ندنفرط

 ا هردروق نسف

 ۰ ایدیشمراتروق ندهکابت یدل و ول روطاریعا و

 دەنا
 | ءى هدهامم هوقتوم هلغغلوا كرت ندنف رطرلبلارتسوآ

 ك سهل هدهاعم ول هک, یدنشلوا روح هباضما

 شغا زواحم هب هساراتس و هنادغب هدمب

 تافو هد ۱ ۰ هدلاح ین. دنوآ سوم .یدشم

E e U) 

 .دلاءڈیاتبےآ 30م6: ) ۰
 ۱ یک ]ˆ هدانق هلا هعنک كلام و

 اض و كتر رهو ناناود ه دنزس وا یر

 ۱ نغامرا نارول تنس تبا وگو و هن رکید یهایم

 | يراقوب كو کوس كا نوک س ندا لک هک

 كاو °0۸ فو ه رغ ندقرث « بولوا ینانلو

E a 

 I ٤ ۷۳ هو لايت ضرع ۳ ۰

 E و

 .ear یس هیس هحاتتم و هرتمولک ۰ ۰

 "ردقلابق ی رلف رط 2 کنلحاوس .ردهدنهافرا ۱

 هام هک ثلاع دارکو  هدنتهح ءدان درک ا

 ۳ ط رب «بولوا قوح یرلتنقبجو یتریک
 3 هر. زج اط رب ۰ رو دنا کشف زهر زح ه.ش و

 عج كلام یراکوس كا كرلن و ۰ بولوا یخد
 ری زج (شوتشیم) دیأص ه هدانق هللا (لاا ور) دام

 یرلت روهج هنوزنیمو نتوقسیو «لاذیشیم تيهمقج

 هدنسد ونج بی یاتنم .روبنلو یسهعساو تلایا

 3 0 هدنجوا نوزوا کیدتا لیکشت

 | ريمد کیا هک <« روشلو یسهلکسا |( قیسددبمب

 ر یخد هدنلحاوس راس . رد دیم كنطخ

 كرکو هدهدانق کرک .بولوا یر هاکساو هبصق



 ۹۷۱ 2 7 ت و 9 ۱

 هر ود لحاس E لو ربهد ج چاق رب هدهمق
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 و رو هرم I ۰ یکظیود - دولوا دت

 یدهلضف و و lt وا ردن ا دا رللوک
 ( هبرام هتنس ) مقاو هدنسبیونح قرش یامنم <

 رہن رب میرس ینایرج و قارتلیش ییوص ندنزافوب
 ر هدنیصنم .رولکود هنلوک ( نوروه) هدن رو

 كنزافو هرام هتنس .رونلو هطا اق

 هدنجما . رددب ذل كيو قوج ی لا كزل ور ۷

 هدنلحاوس .بولوا قوح راروناو نلشا

 .رونلوا ارحا تراحرب كوس هدنسهرا كلام نانا ۰

(Southampton)تی هرتاک : |  

 و هدنتلاا ۴ شیما )

 ۳2۲ نا

 1۵۳۲ ۵ بول وا هلکساو رهش ر ه دنرصنم كتا

 ٤ یراا کم < یس هقمتع را ضم « یس ها

 هنلامعا نافس ء«یرلهق راف زا لو ربمد هم

 .ردراو و

 Ge ء بول وا ند لاا

 ۔رود) یزک .ردراوییلاها ۲۰۰ ۰۰۰ «بولوا
 یلحاو و قلشاط و قافاط یسیضارا .ردیس هبصق (هوف
 هدهسیا زا كم یسهضرا تالوصحم «بولوا برص

 یرابحا ئاس و یلاتسیرق .یر ,یروک ندعم
 .ردیکام كندشک کیا نوا ییضارا نو .ردقوچ

Sothern ( [| ۰ ۰ tt ) ریهاشم هرتلکنا 
 هد ۱٣٨٣۰ «بولوا ندنسارعش ۱ لرو وا

 هد ( رتسنیقسو ) هد ۱۷٤١ و <« شوط هدنیلبود

7 ۳1 ۷ 

 ۱ كىر یو

 ۱ رک دو یس هر £ تراجم كلشسا < یرلهاکتسد ص وصخ

 رب | )  )Sutherl a01استوچهنت 

 | ندرلفرط اس ووه راتلایا (سنتک ) اقر

 | هرتمولک ۱۰۰ یکاو ۱۱۰ یو < ردطاع 9

 د و س

 ماطر شلوا رهظم هماع لوبق هردشعا تافو

 .ردراو یراعشا راسو یرلباتک ورتابت موظنم

 :هردن 0 اب صعودی

 7 2 قراو وس

 . ردعقاو هدننیگ لحاس كټ زمانو هدب وذح و

 قوچربو یسهنرحم تراج كو .یسیلاها ۰
 ,بوالوا دع رهشر یر هلبتقو .ردراو یر هقراف
 شفشل رب هللا هردنول مولا
 سکه

 هنتلابا ( یروس ) قراوتوس

 یغاشآ تلنهسنارف (50۱۱۵۲۱۱۱6)
 ۲ دل ( یور) و هدنتلابا هندتس و

 هردن ول > هده نیا

 6 دلا یی دل وا دو دعم ندنتلابا )

 “ام
 ۰ زر لوح

 - انک كغامرا (هیس) قرهلوا هد ودح هرتمولنک |

 ٤ یسلاها ۸ ٩ ۹ 2 تولوا هب رق و كو هدير

 یسهناخ هشصت هلح روح ٤ ىسەق راف كلا قوما

 ۰ ردراو یعاعاق رومتهو

(Southey) ۱ 7ار ەش رمهاشم هرتلکزا  
 (ه و

 هدا وتس رب هدا ۷۷ بول واندنس

 . ردتشعا تافو هد ۱۸۳۲ و : شوط

 ہل

 موظنم

 را هم وطنم ماطر بول وا ید لر کی |

 . ردعشارب رباتک شمپ زاد ةلوحا جارو راو )ا E 9 اد
 یجنبندکرام فثاوط ی ینو کرم ] ن

 a ا € EE » و « ll ا ردبقل

 [ ۰ هلروب تەجاص
 هرصذ 3 هدرپهلا ءاروام یا صا

Eجاو رخ هف رط ره نداروا ¢ بولوا |  

 یوه توقا یشیدلوا رومشم هلادعم هوبح ناتلوا

 هی
)S0 uta 78( 9ایه اق هدایرتسوآ  

 هدنتلابا ( جون ررق ) لر هجا ۱ هژاج وس

 رش بونج هرتمولیک 4۵ كجموونرزتو
 -وا كياچ رب یمانمه نلیکود هنبرهن (ترس ) قره
 دانا ءیسیلاها ۰۰۰۰ .بولوا هیصق ر هدنرز

 هلتقو .

 . ردشفل و یزکصم كنادفب .بولوا كوب اهد

 اص ( هیودعلا ةيشرقلا مص دوس

 شعب ندنسیدنک «بولوا ندناس

 .ردلوقنم هفرش ثبداحا

 3 وا هد ہلا

 ردراو یتراج هلنادغبو لدراو یمهقیتع



 د و س

 ادو
 فصآ باونو  شماشاب اد وتهکلم هدلاح یی دل وا دهد

 یناتسدنهو یراف .یدیاشلوا لئات هنماعنا كن هلودلا

 قایوعه شسو یلابلزعو دناصق قوج رب هدنرلناسل
 .ردشعا تافو هدنحرات ۱۱۹۰ .ردراو

 طولخم هلریطاسا كعدق و | هباد

 دانا هدنعدق رات نالوا 9

 نداق ر هر وشم ه هدکآر یاد ندناحوز كوا

 هشوایس یلغوا کوا «بونلوا رکذ «هرزوا قلوا
 تقفاوم یور هنسبدنک قوشعم .«لکع۱ هقالع

 كن ردب ۴ بودیا ارتقا ی نا او

 تلشت ۲ نأعمألا لحال شوایسو ؛ شعارغوا هنیضغ
 هاو یاهاتکس . بوف اک ا
 وا ریکلد ندنردب اب ندک تا | تاشا یت ارب

 و راک قار

 شا جور ی ) سیکن رف ) ءبولوا داماد هنایسارفا

 دل رادمکح روش ۳ یردار كبایسارفا . یدنا

 تاعتس مدع .بومهکح نتا نالوا هواش
 ؛ شفلوا لتق هلا تماسارفا شوابس ٠ء هلا

 یسهحوز نانلو هءاحو

 ساق هاروت «بوأ

 هدنغ: دروغ وط نشیکت رف

 وا وا لس هنر هرزوا قفلوا فا ورضک یفوا

 رب « بوسمهلنق هنناح ندنفرط كلون «هدلاح یغیدنل

 ءكر هل دوس ندنفرط ااو هدارواو ی ۲ هغاط

 > كر هل روک هدهاکد ص ندنفرط باسارفا .دم»

ER۳  
 نوعی دچ اق هناروت هکر یاراشوایس ندنز و كټ هپ

 هصل وا لصاو هناربا یربخ یلتف ندنفرط بایسارفا
 ها تالار سر نالوا شم وب یی تشد دک

 كسواکک «لوا ندزا موجه هناروت نوا ماقتنا

 «كر هبلکوروس ندنح اص ی هبادوس هلا لوخد هن رح

 .ردروطسم هد « همانهاش » یاد شعا لق

 مسا و < یااع رادرق» "ی ې زادوس

 ۳ بولوا لمتسم یو هدایت سوره
 (1۲:6۳:110) هی رغ نالوا دم ییانعمو هو دوخ ام ۰

 كنسهعطق اق رف آ

 مسا ن نا رو a كالام ماط ر

 ۰ رد هد كورتم مويلا یکتا

 هلرلمدا یلکنر هانس ارصعم 7 كلام .بولوا

۳۹۷۳۲ 

 ۱ لصا نو «بولوا ندنساررهش ره

| 

 ادوس ) بطلاب رلرب عساو وب .ردبا اضتفا قغلوا ۱
 | ۔ادوس .یدنا

 ا كل ]وک داح ۱

 دوس ) هتسنرطسو مشق نالوا یواح یرابا نایک

 و هلدتم وکح

 هد یسیوسنارف ربع#*لاغنسو یب هیون یرلضب .بویلوا |

 - هلبا یبرغ لوط ۱۵ و یلاعش
 ۱ .E یس ی وط اهدو ) |

 ۲  دوس
  هبع مهسا وب ندنفرط رلب رع < ندنفب دلوا نوکسم
 یا هرفآ نوتب مسا و < ,هعلیقاب هنلولدم . ردش ج وا

 ٤ هده سریلک مزال قفلوا قالطا هیلونحو یلعسو

 | هلم ام ندف رط رب ی هدنفارفح حالطصا

 3 هوم طخ یلامث ضرع ه" یک ینیدلوا دتم ردق

 کات رف "1 قرط هتوا .بویمشیچ «یراقو یخد ندنم
 3 . ردفو رعم هلبعا یعسو

 8 م دودح كبادوس -- . یس هح اسمو دودح ءیعقوم

 ارح "الاعت هدلاحر ه بویلوا نکع كم | نیبعت هلبمات

 س 2 سوت رازح < ساف : نمی ند هیر رب كلام هلریبک |

 یغب دلوا شر لدرعمو ندنرا هطخ +

Rsردق هنفرط یر, تارا طخ یخد  

 ل وغا وقف نعل هلب | یلعسو یاشرفآ نالوا

 هني .کیراقونو هلبا هآ وه ى

 ا دق رش هدنسهرا دودح کما و . رددودحم هلبا

 ۱ شید آ لکش رپ نوزواو راط .یقرهلوا دتع هیعغ

 ۱ نام ىد یدودح ندنرلتهح برعو قرش «هدلاح

 خازا

 ۳ ین هعیساو تک و ءهلا دع نداد وس

 ۶ ردق هنلحاحس یسالطا طح, رحم ندناحاس

 ت ترش ییروط لا ء هدهضراشتسیا كا

 دودم هلشیحو هون .بولوا لصاو ردق هنسارج
 ۳ .هرتلکن او زیکنروو هسنارُف یخد اب رغ : ېک ینیدلوا

 ۶ دودحم هلیلحاوس اسماغنس نانلو هدنرالا فی

 رغ نادوس) و (یلتسو نادوس) . ( قرش
 : یرلضمب یک یقیدلوا مع قدم هح وا هلب روا

 یا رفآ یعب هس هص وح یاسر زبماز ییغوط

 ید یوننوق «كرهدبا دیدع ییعوط هیونج

 3 او با بوج نادوس هنععقوت  هلک ۶۱ لاخدا ۱

 ° هلا ۱۷ نادوس لصإ . ردرشّعسیا

E E 

 1+ اد یسهضوح ال . رولوا دتم هنر

 e ٣ عیانم كرام 1 نایگود هغامرا وو نانلو

 1 ۱۳۶ نادوتس) هننسفرگ رش مف نالوا یوا

 نالو NAEP كنغامرار ےن < (یطسو

 ۲ ! .رويآرو یان ( رغ Bl هد هنس ر

7 



 قام ردم ساز یرا ماو لات يی
 یسهییبط لاوحاو یضارا یاتارآا |

 < لوچ ی ربنکی ار هدرالع ضع ر 3

 هدرارب شم و . رولوا دت هداز اهد 3 1
 هدایز اهد یو هلام ییعارا تنم كنادوت

 لانلو هدننونح درک یار ع ناو سس نارا زوا

 كن رلقامرا وغ وق هلا لس

 ین رل هض وح كنب رالوڪ هزارن

 یس هطش ك کو كأ كناقعرفآ و ك رش لابج نازآ ۱

 هرتم ۰۰۰٩و ۰۰۰ كن( وراجمام لنک ) نالوا را

 هدنح راح كاد وس رلغاط و ‹ەدەسلأ راو یراافتو 1

 یخ یراک:ا نانازوا هدنجما كنادوس <« بو وا

 وط وقوس E EE سک طاطا

 «ندنفدلوا زآ یعاقت را موها اط که دنر طع هک

 بو وا رب 2 زودو قم هرزوا تم وم نادوش

 .ردرار لوصو بت تام |

 ه روتش و هلا . 2 2

[ 
 SN CNS ىا زا یاذح كل 1

2 
 نالوا یعافترا هدایز ندهرتم ۰۰۰ .ردراو یافت

 .هراج هایم .ردزآ تب یر 1
 كب هدنرلم وم رومناب ,هلیتهج قیرق هاوتسا طع
 هناضف ین هلج كنراپا .قدنکیدطود و 6 1

 یسیضارا كنادوس «بولوا ملا ۱

 ا هدیراقو

 ی هب هض وح كو 0

 «بواوا قوج ك ی

 . ول ردیا احاو قس یف

 دال وا بحوم یی ییسقن هحوا ی

 ینعی كنسي ر «بولوا
 «هدیفس رم ینعل هل یس هراح هام كنق رش نادوس

 « هنل وک داج رلنک كنیطسو نادوس ینعی تا ۱

 رصن یخد رلدکك نی رغ نادوس یمی كنس 3 ۱

 لند شدح کال . رولکود هب یسالطآ لمع رج

 تنادوس لوق قرش نانید (قرزا رع) و ناک نا
 لوق ینرغ ناد ( شما رحم ) .بولوا هدندودع

 یت قرش نادوس رانا قوج ر نالوا بصق اکو هل
 - رص) وا اوو . لرد اورا و و

  بوئلوا دع یثاب "كن لصا هک: ۵

 رحم ) نهدنتهج ب رغ كن و .راقیچ ندنلوک ( تريلا

 هفارز رحم «بوالکر هن كوم رب رکبد هلیعسا ( لازف
 - رحم ) نکن دودفر اد ار لوا ندر هلب
 نوا نلک ندندالب ما سس ما ندغاص و ی ( برعلا

 دل رابنا نانلوا رکذ . ریلآ ینرلوص كرن شب 9
 ءامسا راسو ضا رحم .قرزا رحم هدشرف یعبا4

 ۲ ی 3

 دو ل ۳

 ء بودیا نا رانا قّوچ رب رکید یھ لا تس رع

 روکذ مو ندروفراد ,هلارح یرضوط هیلاعث برف
 هليا ( همالسلا رحم ) ناک دن رق یمرانم برعلا رحم

 لکتن یغامرا ( یراش) کس نک لر ی
 لحاس .قراطلزا هرالوق قطر هدو هک راردنا
 لاعت هلوک روک ذم .رولنکود هنل وک داخ ردتس ودح

 ندنسهزآ ( معاف ) هللا ( یادو ) و ندنتهح قرش
 لحاس 5 ی یدک رز کید هما ( لازفلا رحم )

 اک چاق رو رهن ر هلیسا ( یا: ) هدددنسپ ی
 ردقوت یرام ۱ هسلا كند رع لاد وس رولنک و د یاح

 لس كني رف یار أ هد هسبا لکد قوح ۱

 9 رب هندنم ناب رع ۵ تم ی تاوا |

 ک هل هدیا

 هنف رط ره نرس و تیادوس < ردفورعم هل یا

 هدن رق كنعياتع لاءسو ندلابح نالوا دتع هدنرق |

 تاتو هقرش هدعب .«یلاعت قرش ادتنا <« لاعب

  هضوح یلوک داج «قرهقآ ییعوط «قرش بونح
 ( هوس ) ناک ددرلغ اط ق هدنسهت ونح تهح اتش

 وود یرغوط هوتح .هرکص ندک دشار هل ره
 لیکشت هل د كوس زر هداروا و ءرريک هب هننک یراقو

  رولیک ود هن زفر و هذم

 لات هد نع یاهم

 ید لو یال ےک كنسارحم هليعبانم كنغامرأ

 م نانلوا هطاحا هلغام رب | رها ردتهح . ج وا یک

 كند رع لاد وس

 ناسد یوسارف نا. وس

 - را رهن هلنایرج یرضوط هلام یشاط ر < بونلو
 نایرح یرفوط هونج یماط رو ؛ رولکود هنغام

 رګ هبیرضوط ند ضوط هللا قش یفهنیک یرافویو
 هل مام زوم تهح و یک ت رولوا تصنم هطرحم

 یر یصلش: كم ر وذ هرج ردل وهم یرلارج

 كا یخد ك رانلکود هط ع رګ .هوفوو هل واب

 1 وه ال یراکوس

 یقغامرا

 ( هتاوو ) هليا هب وم و و یشا, ۰

 . ردهتلوو قا و هرق لب زف ندا راکت

 *؟یداو یخد ندربک یار 2 ندل ام هرعت

 یهنم رب داو قاط رب ی r یداو و تعا

 لاصرا هغامر | ی رالیس روما اا رل ود «بولوا

 . راردیا

۱-۸ 



 د و س

 . یتاناویحو تاتاننو تالوصحم .یناوهو ملفا

 هلمتم- انم سرق نالوا هباوتسا طخ كنادوس س

 نزای هرارگا رازیم «بولوا قا جص كب یساوه
 اذه عم a1 هدهکازک اتکا

 .ردف رژ وص یلبخ هدیرلشیف كنب رالع نالوا هفت ص

 هلوا نیرشن < بوبالشاب هدناریزح یعسوم رومای
 كرا رومغای نافای دوم و . رولوا دتع ردق

 وو ء راصا یقارطا بوشاط ررم ندنندکح
 < هلفلوا لصاح راوص نوغروط قوج ر ندنابفط
 راهنا صوص ای یغاریوط .زالوا كسك همتيص

 و تبنم كي هدفا رطا كنل و داح و هدنریداو

 «بولوا قوچ ك یتاناب و راعثاو .رادلوصحم

 یلشاط و قلموق شهابو قالسچ كريب یارحم
 ندر ی دنک مدآ دریک هنادوس دام

 . ردا ن .ظ شعسود هلاع رب هقشب نوتبسب هرب

 <« قوا رب ء رصم « یراد ینالوصحم «ےاشاب

 امرخ < سلات عو کنار .هوهذ «لونو ءدب وج

 ( بادواب ) و یعاونا كننراعثا . ردرلهویم راسو
 عور ردقوچ یخد یرلجافآ یسج نالوا ربصت

 ۔اجو راشماق ءرلتوا نوزوا یغوح كنبرار نایلوا

 ریغو یتاموق یخد یرلرپ شمب «بولوا طاح هلرلبل
 «لوق ریغفص .هود «تآ یسهیلها تاناوبح .ردتډنم

 كنم هج امه  بولوا ترابص ندهراشو کک

 .ردسا یرلسنجو لوس یرلهثج

 «سراپ «نالتریص «نالبق «رالسرآ «هفارز «لیف
 ویص .یلت ء دروق اودا )تلا رع ۔نادک کک

 یس هیشحو تاناویح

 1و تم ترابع ند. راسو خاسم «یریفیآ

 ف هبس تارشح و دالب راس و نالہ مسج نلنید

 یخد هاتف ناد هزنابمش . رونلو یخد یعاونا

 .بونلو یزوت نوتلآ هدررهن رونلوا فداصت

 .بولوا یاده كزوط . رتالپوط ندنفرط رایرب
 ندرادتهق كي هدیرادنع < هففلوا لق ندلحاوس

 روئلوا لامعتسا هدنما2. دقت هدرلرپ شعب و

 داو مچ ل
 بوسنم هنقرع یز یسیلاها یلرب لصا كناد
 هندنک یر رهو مسقنم هماوقا قوچ رب «بولوا

 ندنرار ر ثكماوقا و . راردملکتم هلال رب ص وصخ

 | یرلفرف قوچ را هجاداعو قالخاو هحایسو كلر

VE 

 ..هرآ ۱[ یرلتاسل و تم یک دنرلنیب هدسا راو

 و یا هدیادوع هقشد هقشب ندرایجشز لر ۳

 (عد) e كرلن وب .بونل و« رشتنم
 رم هج هدایز یرلکن ر هک ءردموق ر برام ناسد

 بونم هب یساقهاف قرع هلیماع هجایس « هدهسیا

 Te روط هنادنول و اضعالا سانتم « بولوا

 هتنم هتفرط ره تنادوس رلن م . ردرلم آ كلام
 راتلو د ماطر و «رل > PEE 3 کاخ موق ا

 پوح "دوس هدرلتفو دلوص وب ءبودیا ساخ

 ۱ ع( کدتکوا شنا مال | رشن هدنرلتوح برضو
 ۱ E ئرکلد كموق کیا روک ذم . رارد
 ره تادوس < هدلاح یرلقدلوا طول هلرلر ر

 1 هدنسیلاعث مق صوصخا لعو هدنف رط
 لو هلبطالتخا كرلن ع ارولوا لوغشم هلت راجمو

 لوتب نامه نر اسل هلذوف و توق كمالسا

 راک « بولوا یسیساب و یلدا ناسل كاد وس

 رع هدنرلهزاد تموکح و هدنرلبارس دارا را دمکح

 ياما مش لاعثو قرش كيادوس .رونلوا ملکت

 . یط و لونج مد «پولوا ۳ یر ندیکسا 1 اذ

 د هلب دهح كرلح الف و وک یاو ینو مع اپ
 حب

 ناب تاحو تارشحو ۰ و راعخا «كرهدیا ممه

 واوتس طخ مالسا ند «یب ۰ ىب مل اق رلن دیا تدابع

 29 یرعوط ی نبت ET «هل رواج
 8 ردهدکا مسوتو قرت هوک

 ادوس س . یتراجتو ا ا4 ةیفرامه
 خر فرا عم « بولوا قازوا كب زونه ندتیندم
 ةمزاب بو وقوا هرروا ین رع ناسلو « یرک كب

 : یخد یرلنالو ردتقم هعرک لا رق توالت و
 5 د بویل وا ید هدنلاح یثحو نوتبس «هدهسرا

 ردراساآ تامولعم یلیخ ددرل رم ار هل-السا
 و كنلا ه

 رر قالىج یراب تو اے لاش رر زکلا

 E هل رل لک یرلب او ین اها رآ هبصق و ,وس هد

 دق هن ره . رارینک هدنروص لمکم رلحالفو رلب رع
 اقا A-8 رلت داع ضعل ندنرا هع دق تاداعو قالخا

 ۳و ی فقرفآ نالوا كرشم زونه . هدهسیا

 س ثیمالسا ندنرلت دام جاوک كنم رابجنز ںیونج و

 * ماوع یعساضتقا ی و با وه



 ۵ و ش 7

 هرزوا تموم .ردرلشهراتروق ین رب دنکهدنس هب

 هنیرلقرع رليز ۰ ردرلمدآ زاودنام و سنوم
 « بولوا رادهصح ندنتعیبط كلنش نالوا صوصخ

 قلیحم و قو كل مح ريم د .ردهدایز ی رللبم هصفرو هنویوا

 درک بولو لمعتسم هدنراب دنک یر ندیکتسا

 كنب رانبداق كركو یتراهیعرزو هبتیب “یناواو تالا
 قانچ ندقاروط .راردبا لامعا یرلبدنک ینرلتنز

 هدنصوصخ یلامتا رل بش یک ب وکو قسدو كلموچ
 «بو«اتغابد یخد یرلبرد .ردراو یرلتراهم ید"
 لاما هراس و هبجارس داوم و یباق قایآ ندنو

 یرلتسواندشماق هرزوا تیمومیرلنکسم .راردبآ

 «بولوا ترابع ندرهبلق یوراد لیتروا هلناص
 تراب یل هدنرلنب . ردردا یر هناح نده

 هراس داومو تال وصحم لاقبح هحراخ «بو دنا ارحا"

 لصاو هنرابصنم رج و لو هلحاوس هلا ندلا

 - یلعو ندنسهیلاع لحاوس تناغرف | .یک ینیدلوا
 رناوراک ندنا دش دما ندع سلبارط ,صوصت 8

 هنلحاس زیکد اف نس هب راجمت داوم كنادوس یو

 هلحاوس ندفرط ره كنادوس ق آ .رآ ردنا لاصیا ,

 ردق وا ا ند لامش صوصما یەو یتدعب

 شلرتا هلریبڪ یار نالوا یهرطاخو لکشم "
 هنتراجم كنادوس یادقف ثتهدراوم قرط هلسلوا

 عساو ردق وا نالوا یدادعتسا هنارمع عون رهو

 نوت كنارفآ . ردهدقلوا منام هنسیقرت كکلام "

 «لس كج هل هلوا جوخ هناد وس یک یغیدلوا یرابا

 قوج ر «یخد یرافامرا لاغنسو وغنوق رها

 هئافس ریس «ندنغی دلوایرهلالشو یرلشینبا ییتعرس "

 نوجا نادوس .بویلوا خاص هتراجت لیهست و

 . زامهلوا قیرط تراجم هقشب ندنرلطخ لو ریمد "
 هنجما كیادوس ندلافنسو ندرازح قلود هسنارق ۱

 هدهسیا هدنروصت كعا دیدم یطخ لو ریمد یا"

 .ردشم همهدیا هباغ هب هنعیبط عفاومو تالکشم ز وتش

 كنادوس س . یسهیسایس و هیعیبط نایسقت ۱
 كب ًاناذ « بویلوا مولعم هد ك یسهیسایس تاع

 نامه كنق رث نادوس. ..رد دکان قی
 .هرادا 2 هل هن رصم تا ول دخ مدقم ندنو ینو

 حو 9 فورعم كا هدطسو نادوس 3 یدیا هدرس

 هدبیغ نادوس . ردینلرادمکح ( ونروب دوخای) "

 د و 1 ۳۹۷۵

 ندنف رط تاذ ر هدنعا رم جاجلا لوا هنس چاق رب

 كن هنبک. ق رهنلوا لیکشت هیمالسا تموکحرب جو
 تم وکح عیسوت یرعوط هباوتسا طخو هنبرفرط چا
 ندننوق كنون ًاربخا ۰ نکیا هدکعا مالسا رشنو
 «هلذ وفن یی دلىا لامعا ندلافنس كنتلود هسنارف نکروا
 لکشت هدنادوص رز . ردشملکج دس ر هننانقر

 هلسابح كيرلا شوم یساش ایشک | كراتلود ندنا
 ردتقء هنوق هظفاحم یرلناخ ااا بولوا دیقم

 هنب یی یاهتنم كنب رغ نادوس . راریلس هلوا
 یفیدلوا هدن-هرادا تغ كن راس ر هلیبق ماطر

 -اط ینسهباح او ینتموکح لاغنس كن هسنارف «هدلاخ

 , « روبنلوا دای هلیما یوسنارف نادوس ء ندنرلقدسن
 * ردرز هحور هسنا یمهنفارفح او هیعیط نایسقت

 روف راد

 2 هام ناو
 هکتید فرح

e e 
E 

 هنقااطا رهت كنادوس س . یرهبصقو رهش

 اج ید یامتمهدوا ۰ 4تا زاو یر ر نااش

 كقررا لس هللا ضسا ليلو هدندودح هبول هدنسیل
 هب رص تموکح هک ء رد رهش موطرخ عقاو هدنساقتلم

 یخد هدهحرد ىع ا ء ردشف وا رامعا ندنفرط

 نوک عقاو هدنرزوا یسارج رحم هدییغ نادوس

 رهش جدا و ۰. ردرارهش ( وتکیع ) هليا ( وروقیس
 . راردیواح یراقاقوس و هناخ رار هلغلوا هاکتراج



 د و س

 -هیلق فک ی کو هدن راقو .هدهسیا راو راهرورع4

 كحوترب هدیرلکوس كا كرلن و «بولوا بک ندرل

 عقاو هدنسد ف لحاس كنلوک داح نالوا ی زک ص

 7( تون ) یفگاشنل 0 نت
 قوجر یهدنسارحم رضو ( هوقی) یهدوتوقوس ۰

 - ردر هیصق

 . ی.هضرات لاوحا ِ

 سا قح «بولوا لوه نوتبسب

 یاره یراکدتنا ریبعت ( ایل ) یقویعیبط و نویفارفج
 ءیالوط ندنتسرق كناوت-ا طخ «یسهنوا كربک

 برف هدمالحا رود . یدر ردنا نظ ردیاکسا لب اقان

 هد هع دق دا لادوس س

 امورو ناتو

IVT 

U اش دراو جو راعشا عا ا E هسوا هدنرلف رط راس گی دوس 

 | ندکدتا ملا الما قلاع یاقرفآ یندهاج
 < گره لب ربا یرضوط هبوننخ ندرلاروا هرکص

 هلرلبجتزو ؛ شاقوص هنادوس «هلا قش یربنکی ارحم
 دا ردق هن ره . ید رل مشل ریک هما رام تا اثم

 تاح وتف عیس وق ردق هادو یر چ تلم

 هد هسا درشم هعا

 لاخدا ندرلتقو وا ات یخد یالسا ند < بورک

 ینرلف رط رکا فیادوس هطوطب نا . یدرلعلا

 ناس و فرمت هدنس همانتحاس .هلکمروک بوزک

 برع نوا رج راسو یسیردا برش ېک ییدلیا

 كارل لايو روآ .رار ودیا ثحم 9 ندنادوس یخد

 هنلاوحا كټ همساو كالام و .بودبا تحابس هادو

 <« بولوا نی كم یرلهمالخاب هک ا عالطا بسک
 رالو یلتینما هتیرلدایس اپوروا یخد هبرص۰ تاحوتف

 هل رط ناو راک ساب ارط كلرکو نداروا كرك . هلفجآ
 قاط رب .كرهدیا بیقمت یترلارج لاغتس و رحت ايو

 ذخا ,بوزک یتفرط ره كبادوس رلحایس یلتریغ

 شک ۱ تل همساو تلاع و .هدهسرلشع ا تام ولعم

 مولعم هلیماع موللا ین و تالصف كنم رفرط

 . ردلکد

 ٠ امش برع تبو هلا تدو- سفن ی۔هلسلس تدوس

 | هتفرطره كادوس نیحایسو راح

 اذ هب رق (تاکس) ندفسارف دروسا .ردشعا تافو

 تص كا . ردرلشعا دع ی تدوس ید |

 هدراکتا یلامت سوما یلعو ه دن-ی> 2 ردراو

 ۳۳ هک 2 نداملا راشم هد هدتاور |

 ۱۳ هرز رم ترب 2< «بويمل وأ یداالوا ۱

 ا: .ا یار ی ااا) ۱ .

 م لدنرعه هک فرخ یا تش هدوس) ؛ردراو | سافت E E IAS 0 ندنرهش

 .ردشل و ترش هلسصلخ (یلادوس ااب) ۰« هلکمزک قایآ
 ۶ 5 5 ا : و لو

 راس یرل هدیصق هدنعهح یوصل م ترصح هدعنم

 هک eza ةدوس) چچ هد وس یس هحوز كل. ءطاا ۱

 یسهدلاو قحوح شب تزد |

 :بواماپ دن
 لا ینیدلو ز واسم ین اب ناک هدنخ رات ۸ ۳

 ۱۳ :ردندنرامشا ؟هلج تن کیا رب وش ۰ ودنوفدم

 3 تسذاحر تطخو درو تخرو لاخ تربنع

 ۶ ی لار +a خم
 تسشکشا قدنقو یطوط نازو قطن ترهوک

 . تسنادنص تلدو مس تربو بیس تخقز

 ۱ الا ارتسوآ (ه ۵5 1

 ۱ تد
 ۳۳۱ در قان كاا لس تاراق
 وا دتع یفوط هیلاعث بر هلا اد هدیق رش

 1 ور ین را ءطخ ناتسهحو ایواروم فثیایرتبوا قره

 قىيام 29 رو ورا .ندنسهطخ ازلی تن هلس

 لدنفالارق هقاص ینادسهج قر هلوا ددم هب ی وذح برغ

 .رودنا قاصتلا بسک هلرس هلساس ( هکریبکز را ) نارآ

 ٤ ې قدنرلفاط ( کرک نزبر ) عفاو هدنسرل

 ین رغ اط ( هکریب کز را ) روک ذم یرلضمب «بولوا

FTE 

 افترا 2۳ كنفاط ( بوق زر ) كاوا

 3 - زادفوح یر دم

 EF هیشرقلا هعمز )| هدوس را اعلا 4 ج | هئم خخ
 3 ۳ ارز و مت ره هر طم تک

 دیس ندشننافو كن ( اهضر ) هحدخ ترضح

 رکید لوا ند ( اهضر) هشباع ترصح هدتاور

 3 یدیشلزوس جو ندیهانتلاسر ترصح

 < ندەا یسهداز مع یحوز كلا  بولو

 ا E E ف . یدنا ورم ی

 ل

 ردجعا لاحرا د اا

 نوناخ چوا رکید ندناہادح هلعسا وب

 EL ۰ یدیا ند ه اه هدیردن «بواک همالسا

 تح وز هدلاح یغبدلوا



 ر و س

 یفادلروس بلط دیو ترفح بنا هد ٤

 هللراذ تعا یرلقح هل وا زستحار ندندالوا « هدلاح

 5 یدشلا ماحرتسا یر ¢

1۹ 

 < هض رش ا دو یوم هب هصاخ ناخ دنن

 لا ره “يولدا ندهساغگ 3
 انوق تب

 لصفم یغیدزاب هظناح ناود و هناتسو <

 هن |-ةقدم كم یرلحرش ون « بولوا روم« هلرلح

 یس هبفاکو هیفاش تكيجاح نا . ردشمزاب ىا دیو

 یعوح فا: رلح رش . ردشعا هجرت هه رز ی

 دعا تاو هدنح رات 1 را ۳

 ۳2 ]( سوروس دوخاب ) : 13
 ۳ تعحا هنر هدام « ردن 1و و دوس ل

 ۴ 2 4> ای

 سوروس سورا و سووالف دوخاب | رم
 | 5۵۲۵۲۵, ۲۱۵۲۱۲۵ ۷۸۱۵۲1۵6 (-Se و

 ناب زو طارعا اهر وا ( ۵
 هند هنم قل رەق ةا یقارف ندنف رط رایتقود

 شفل وا بت

 ۱ هبق رفاو الاسا «قر هنل وا میف رت هاش تا | ندنفر

 شلدا هلاخا هنسف دن ی

 یندنک ه د ۲۰۷ هدهنوار « بودیا هب را- 2 ین

 هسنسقام . یدنا

 سفت قالتا < بوخآ ی رارامطو : 9 ریش

 . ردشغا

۹ 
 | دوس ین

 3 (e ه دنس دالمم خرات ۶۰۱ بولوا یدنرازوط

 ان ان ندنفرط یسودرا الا هی ماش

 ی امور هس ترد و

 Sévère, Vi- APE سو دو

 - ارعا برع امور ( ۱۷۶ 08

 ۱ ترا نُ ة رط ره تیابلاتا هبشح و ماوقا هدننامز

 مرگ نیت اتش تافو هد ۶ .یدیشلیا

 میم ندنف رط رعسر رو 0 ص یم 1

 هکر در و هدزیکترو ( Sever ) 4 ر

REET 1:(ودماموت اسهدارس) 6 كم ااا (وش 1(  

 لامش « هقرش هدب هی رغ لاعث «هلنا-ےن ندنغاط

 رر «هلبایرح یرغوط هب یلامش بغ هنب تیامنو هه قرش
 ندقدرآ یندودح ارناپسا هلزیکتروم هدهفاسم یلپخ

#7 ۲ 

 ۳ ترفو

EAسو را هدنس) دالیم خرات  

 دب رکاب
 یسارج .رولنکود هنغامرا ( جان ) ندلوص ٤ کی |

 بیرغ ك ی رال م ضعب «بولوا هدنلوط هرتمولیک ۰
 ردءرظنلا

 ضرا هد رق هلح هدقارع ( ۱ 1 ) ٩۱۲۵

Eپرس «بولوا هبصق رز دودعم ندلب اب  

 هلیتساف .كننارش و یغی دنلوب یکم كرل

 ANT 1 بره نوفارغخ یفدلوارومشم

 طقسمیخد كمالسا ءال ضعي رومشم هلیبقل یلاروس

 ر روپجم هدهبصق و كرلىلئارسا م:ردشفرف ساو

 هردک رک هسلوا بارخ موبلا .یدبا راو یره ردم |

 د اواو لر هد ق ماد
 ندنرلع-ا كن ر ہد دادفب . یدبا هل

 . ردیورص هدیفیدلوا |

 كس هر > هو احا 3

 ی رک ولی ا ۱ هابادوس ۱
 ىە ات ی جادو ۸۰۰۰ تووا رمز

 صوصخم هنلاعا لافسو یسهناخش و ط « یس هلکسا چو |

 ۰ ردراو یرلهاکتسد حیف |

 هرادا یاعكناتسدنه 1

 OE راک 0
 ندنیصنم كراو دم چ و هدنۈان 5 لا

 هرتمولنک ۰

 «یسلاها ۳ .بولوا هلکساو رهشز م دزل امش

 یرلتاق یراقوو کو ,یسهعلق «ینایل كحوک |

 «یرلنافونس نیقیعالوط و راط «"یزلهاخ لیتنقیچ |
 ی.هناخ هتسخ تاناوبح ر رونلوا هرادا یار رایت

 كر

 كاع قرهلوا هدیراقوب هرتم ولک ۱

 هردنشد رز ی هو كنسل اها .ردراو یتراحت كلی او

 كا مدیا رع كیا داده «.بولوا رش یا ار ۳

El . 
 شمن و یبهلکسا هوس |

 یک | رل ل دنه ن درک هح .ردشمشود ندتىمها 9

 هب رهش تاروس « ندنر لکه تسا اکر هتافس نداروا

 4تمالسا كلاع هلتفو .رارورو ییمات کم باب »

 تا تا نم را دمکح یلهد «بولوا لخاد هتسهز اد ۱

 بول | ندا هنن داشکه ناخ ر اجر راز لک: | «نکی | هدنف رصت

 . ردرلشعا طبض یرهش هلنامز روص

۰ 

 نان شات نمای 854ا

EN ۱هدهداون  — Nevada) 

 كن ونج . یاشصآ (16 50۲2۱۵ ] سس ۱

 غاطرب كسکو هدنلابح “لس دنا و هدننیروهچ ورب



 رو س

 ۷۰ كزاپالو هدسونح ضرع ٠۰ ۳۰۳ ؛بولوا
 هرتم ۷۱۹ ۰ ردعقاو هدنسی رغ لامش هرتمولیک

 . ردروتسم هلراراق یدم رم. «بولوا یعافترا

 .هرب زج هواج (50012162۲۱۵)
 بوئح ك ( تن راما-) ۰

 - ونج قرش هرتمولیک ۰
 رهشر_ هدنرزوا كرېن نالوا یمانمه قرهل وا هدنسیب

 ندنف رط رلیلکتلفو یسیلاه» ۱ ایرق «بولوا
 كو ماطر .ردراو یتراجت كلشيا كب رونلوا ارجا
 (مراتم)اغلم «بولوا ترابع ندنسهعوج تھر هب رق

 یدبا یزک ص كنتموکح
 طرح هد زکد قآ يها هدمور 2

 لوس نالوا ۳ 8 ۱ هیاروس
 « هدهسرودبا ناب یو توفا یفیدلوا هرزج ر
 .یدمهلشالک ۲ ییدلبا ماص یی هرب زح یا اههلعساوب

 هر راقار وس

 ه وه و ه

 غرویدنار كناسالآ ی

 ولنک ٩۰ ت تل روفقنارفو هدنتم وکح واروس

 ۳ ۰ « بولوا هبصق ر هدنسنقرش بونح هرتم

 هخوچو زبو یبهننتک ,یسیدادعا بتکم ,یبیلاها
 .ردراو یرهق راف

 كاکینببر و هدنسهطخ هبزلبس تب هسورب
 هبصقر هلمساوب یغد هدنسبقرش بونج هرتمولک ۵
 . ردراو یسیلاها ۰۰۰ «بولوا

(Sorbonne) }) ۰رومشم هدسراپ  
 یجن۱4 «بولوا یتکم دیاقعرب ه و روس

 کم ون ردق هب یدالسم نرق ۷ قد دالىم نرق

 درارارق ییدرو ولعت هب ههه دم روما اع

 . یدا راو یا كوس

 | ناتسروس

 نیرو هنس هطخ ماش یعب هب هب ز وس

 كس راب قرهلوا هدنراسد

 و قطب ,ةح ضمب
 نالوا یهیلصا ناطو؛ كرل

 . ردها

Suren ( ) (هندس) تن هسنارف 
 لحاس كفامریا هنیسو هد.نتلابا

 لوس هدننیغ هرتءولیک» ۰
 هلتفو یوزوا « یسلاها ۰۰۹۲ . بولوا هرق رب

 . ردراو یرکش ک لر وتو یرلغاب
 هزولقوو) تن هسنارف 5

 EI 4 1 ۱ هعر وس

 هرتمولیک ٩ ك(نونوا )و هدن سالم كاج (ءزووا)

 شش و رومشم

VA د و س : 
 یسااها ۷۷۰ .بولوا هبصقر هدنسقرث لاع

 ۱ . ردراو یرتسانم ر کیا درا رو یروس

guesهحزماکنا و(  

 E ی ۱ غنیلدوس

  كچوک مث اطرب هدنسیشراق كنلحاس یتلای (یآ و نروق)
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 ی رل+ طرتک ۱ كنس هع دق هطخ هروس هقشٍ ندتلایا

 و هتالو ناتلوا لنکشت ,هرزوا قلوا یواح یغد

 هبروس «هلغل را یتالو تورت هدعر :ىید شمل ربو سا

 «قرهلاق ترابع ندنتلابا ماش یبنام هن نامه یتالو

 «هدهسیا شلاق قوا یهو کلا كنم هطخ هر وس |

 بلح الام یالو هروس .ردشعا «ظفاحم یو |

 رک ًابوتج لب رلتنالو توریب برف
  لقتسم روز و هاب ناتبد ماشلار یخد ًافرش «هلنفلف
 (ههرود هل رک د مانو) ماش بولوآ دود هلمغاف رصتم

 .ردنرابم ندنسزطسو مق كس هطخ

 قلغاط یی رغ مق كنسيضارا یالو هروس

 و و ؛ردنا طاطخحا سک یرغوط هقرش «بولوا

 هدنسطس و مش .رونلو لناروح لح زکلاب ه دّنیح ۱



 ر و س

 «بونل و (یشل |لبج)نالوا یناطكسکو كا كتالو "

 نوزوارب هلیعسا (هیقرش لبج) یرفوط هقرش لامش
 . رواوا لصاو ردق هنرق صم هک« روشازوا لوق

 لامش یابتنم .ردهرتم ۲٦٦۰ یعافترا كنعشلا لبج
 .اعس هقدالو سلبارط كنتبالو توربو هدنسیبرف
 «بولوا دت یغاط ( هبریصت ) هدهدندودح یرلق

 ر دتع یرغوط هنسارحم یغامرا یماع هدكو

 رل هپت هرصر, هدنتهج قرش كطول رحم هلیسارحم ندرا
 دتع ردق هشیزفروک هبقع «بودبا لسلست رلغاطو
 نوا لبج .ریشالوا هنیرلغاط زاجح هکابو «رولوا
 هلسلس ول هدنن ونج كط وا رګ و .رونلو هدهرصو

 ندلاعته دن رغ كتلابا هلهح و و .رل آ نیا: لبح

 مىق كتلا ادمام ندرلغاط a با تم وخ

 هلیم-ا (ناروح لبج) یخد هدنتهج قرش كنسیطسو
 لبج و جشلا لبج هلكاوب ,بونلو غاط رب درفنم
 رکنا رويال وب یسهووا "ناروح هلن فن هوآ نول

 تراص ندتینا رع رلغاط نالوا برق هن زفر وک هبقع

 که دنقرش كطولرع صوصایعو یرارزاس بولوا

 یسیضارا كناروح لبج و نولج لبج هللا لابج
 لحهله .ردنرابع ندهباکر *یضارا هرزوا ترک

 "الماک یسهعش ( ءا ) مقاو هدنسیلاعش ب رغ كناروح

 ترابم قدراتنا والو نت را ناکرب شعوس

 ریشابن. هر «تلازاب .ردهرظنملا بیرغ تب بولوا
 هروینلو یخد روح عاونا راسو

 : ردراو یربن لوس یا كنتالو هروس

 لج هليا هیقرش لبج هکءرد((یصام) رهن یرب كرلنون
 هب قرش لاعت ,هلنابن هدعاقن عقاو هدنسهرآ نانبل
 هدهفاسم یخ رب یسارحم « كرهدبا نایرج یضوط

 7 ا ندکدتا لکن ینس هس رع دودح كتالو

 « رورلا دعب نداجو صم « هلا لوخد هزغاڪس اج

 هدهفاسم لبخر و ؟رولوا لصاو هندودح یتالو راح

 بلح هرکص ندقدرآ ندنشالو تور یتالو و

 هدندهبک اطنآ هلا انگشت سوق

 اج . رولکود هزیکد قا هدنرف هدوس دكرهک

 . ردراو 9 ندغاصو نا ندلوص هدنغاعس

 ر هدناخاد یتالو"

 ندرا ییعگیا ۲ ید رال سو راهرد قوحر

 ندنولکتا جشلا لبج هک« رد رهن هعل رش هلرکید مانو

YAY 8 ر و س 

 ا داو رب را دودسم هلرلغاط قرط يا «هلئاعس

 ۱ ندنجما كلل وکه بربط «قرهقا یرغوط هونج هدنجما

 لج نازا و رارهمن قوج رب ندلوصو غاص ناک

 (ومر) نالوا عماج ینراوص ناروح لبج ندلوص
 .-دلا ناایرزلا یداو) هدنفرط تل كنولح لبج هلا
 كن هبق رشلا لبح . رولنکود هطول رحم «هرکص ندق

 للام كناروح لبجو ندنراكتا قرش كنحشلا لبجو
 یرارج یخد رلباچ كچ وکقاطرب ناقآ ندنس هیلاعت
 ةطوغ «هرکص ندکدتا ق“ ییفارا یهدنرزوا

 وغ « كرهدبا لیکشت رلقلقاطب قاط رب هدقشمدلا
 21 كماشلا قشمد قورعم لا ران ون .رارولوا

 قرش كاروح لبج . ردرومشم رہن (یدر) نک
 روادید هدلوح هسیا رېن جاقر ناف آ ندنرلکتا

 نم یبیا امش مف زکلای كنتالو هروس هلهحو و
 زکد قا یغاعس اج هلبسهحراپ ر كزغاعس رک
 ار و طولرح یرلف رط راس «بونلو هدنسهل ام

 یکی هدنسهسیغ دودح كتالو . ردمبات هننرلهلئام

 ندرح یاذح كنعطس یرب هکهروینلو لوکك ويب
 "یواح ییهصونتم حالما كنبوص و هلی سلوا یت آ
 !یرکید و (طولرحم) نالوا روهشم هلیسلوا رغآ و

 هدطوف . ردیل وک هب ربط عقاو هدنسارحم هعل رش ره

 كج وکجاقرب هلرلعسا راسو هل وح « همه دوخاب جرم

 كرا ضعب یغوج داران و هکردراو اهد لوک
 1 .ردزآ یروص «بوالو هدنلاح یساهدم

 و وصل الو كن ابنساج بول وا فلت ییضارا

 را «یادغب .ردتبنم كب یغ ار وط كنس داو یصاع

 هلتاوبح راس و دوخ «كج رص هل «رصم «یراد

 یراجافآ توط .رولوا لصاح هراسو نوتبز «قوماپ

 ناروح . ريليراقیچ كيبا یلبخ « بواوا قوچ یغد
 یر كناد نوجما كمردشبت راخذ یسەووا

 كشالو ۰ رد تبنم كم یناروط « بولوا یر

 تم ( ناعم ) نالوا ا ندنسدب ونح مق

 8 هدهسیا دو دعم ندلوج هسا یسضارا كزغ

 قم آ «بولوا زئاح یتوق كمریدشبت تابوبح یلبخ
 آوا ترابع ندنریاشم نابرع نیشن هیخ یبیاما
 :صوصلا لعد یاس ماش سفن .ردهدقلاق لاطب

 یواح یرلشاط قفوا یسضارا كتشمد ؛لاوح

 و 9
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EEN, 

 اص ردقوا هکمرب دشت . راخذو تابوبح «هلغلوا

  ۳9روهشم .بولوا لزوک تب یهو غاب

 الا رها ات « یعاونا كموزوا لزوک ء یهباق

 راس و مداب ءزوج «یریجا كنرف «یلاتفش .دومرآ
 -وط هقرش كقشمد . رولوا لصاح یعاونا كراهویم

 شی راق هلتقو یسهووا ) هطوغ ) ندالاوا است یرغ

 رر ر اسآ تنج هلرا هاو غابو ولع هر رق شیزاق
 هداز دا قشسف نانل وا داب هل تمان قتسف ماش. یدیآ

 یصباق . رددوتفم هدماش سفن ء بوللو هدساج

 رونل وا جارخا هلتماک هنس ر «قرالدوروق موزواو

 نوتوت . راقبح ضد یا ماسیس و ىغا لوتیز لیخ

 وک ابنت هدراراوح قشمد ء تولوا زا یالوصح

 هدنرهرط شک ۱ كتالو . ردمالشا هکملردشیتب
 روتلوا ریبعت (بح) راراب هنحارخا هدوس یی ابلاق

 یعاونا هلت هزبس . رونلوب هلتیلک ید تابن عوفر
 رولوا ینا كب رلیش یک رایخ > زو راق > نوا و ۰

 یلابج ماش نالوا شفل و روتسم هلرانامروا هلبتقو
 قفوا شمب « هدهسیا قالبچ هرزوا تبرثک | یدقش
 كقشمد . رونلو یخد رلحافآ[ قرفتم و رلنامروا

 هل رلجافآ قاوق قوچ كب لمعتسم هب هتسارک «دنفارطا

 «نیفلسا « قنمهرت « ماڪ .بورح هدرلفاط و د کشت

 . رونلوب یرلجافآ یعهجوق «رانچ «هجا
 یود < کس ا یس«بلها تاناووح

 تآ « بولوا ترابع ندهراسو ۹ < ریغسع

 كي یرادقم لندن دنل وا جارخا هلت اک امدقم یسنح

 قوچ «بولوا یبا كب یرلبک و رتسا . ردشلاژآ
 هکتیب ہل. کک م حج ر لئوف و یرا رردلاق لوب

 كب یرلسنج بک ككوب و ضاس مولعم صوصخم
 زکلاب«بولوا كچ وکی رهثح كن راریذیص هردلوبقم

 | .ردراوكننا قوج یدوسو كوب سنجر هدزکص

 ندق دلب اب لو « بونلو هدراشع هیعاشاب راهودا

 . ردشمالشاب هفلنالل وق هیارآ ایثکا هدنايلقن ۳

 یغوج هدالرلنو «بولوا ندنسنج نامهرق یرلنویق
 ندنغاعس اج . رویالو هدنغاع- اجو هدراشع

 « یغاپ «غاب هداس یلتیلک ندرلفرط ضعب داوا
 یسهبشحو تاناوح .رونلوا جارخایخد هراسویزد

 ندەراسو لاق ن اش واط < كرك« زوم وط« ییآ ءدروق

 سراب نالوا شفلو دوحوم هلیتقو «بولوا ترابه
 زکلا ۳ بوش و ید نالسرا .رددوقفم یدعث

 ر و س ۳۹۸۳
 حس حس ۵۶

 رلث الس را ض) شع” ود هنس هق زا وا ضمن ه دنتيح اقلب ۲

 «تیحر دلس «لیچ «كيلکک. نولوس روبط .رولیروک

 ندءرتاسو اباقآ شوق هرق ؛كاکا هنروط «قللوج
 «هدهسیالوس یخ ی راضب و قوجیرلنالس .ردنرابع

 هغاسم ولبق و هلک رک .نولف و . ردرسرهز ۳

 تفآ دوس ر دوعا تیالو هکر کچ .ردف وح یخد

 .ردنافالت یلالوصحم دوش هدراهنس ضعب «بولوا

 هدطول رحم .ریلب راقبج لاب یلیخ «بولو قوچییرآ |

 هدهمیرش رهن بویغل و حور یذ راسو قیلاب الصا
 : رونلو یعآونا كخیلا ةدن رلا وک .هلاوحتو ی

 هقیاعص نزاپ هدرلءووا و لدتعم هدراغاط وه
 ندن رام نالوا برق هلوج «بولوا قولوص نیشبقو
 راق نیدرق هدنفررط ره رامه هقشب ندنفاعس ناعمو

 رام دآ مالغاص «بولوا سب هو فیفخ یساوه .رافای
 یدادعتسا ه هب ردص ضاصحا یدهسیا یا ك هدنقح

 ن رشت « بومی رومغای نزای .ریاک ترس هرلنالوا
 هلترڅک هدرلن وناک و « رالشا هفمغا هدنطساوا لوا

 ك یرابم كوص و كلبا كنیرللح عفت . راغای
 ۰ ردلزوک

 EY a شب 2 یسلاها كنتالو هروس

 یرادقم زآ ر 7 یسلک مىق بولو هدنراهدار

 «یناارس «یلورام كل وتف مور یروصف و یزرد

 هدیزآ فيو ناشترخ توام ههاذم راسو یتمرا

 ا ر یکم هلا یرع ناسل یمهلج ردیدوپم

 هدتود لاحر زوم یسا اهآ اع ناعمو

 ناقدیلاچ و یک ذ هسیا رلیک كنم رلقاعساجو ماش ,بونل وب

 در هث وط ندقوماب و كا كوي رلت و .ردرلمدآ

 هشکو فشراح هل رلک ) همش ود صوصا لعو یتیعاونا

 ٠٠ یهقاق فدص .هلیعت هزاسو |
 قلعتم هفلحارس و قام وق و هفلبجماشواط و هلل

 . رلردبا لفوت هلتراحت و هلراضعسا هغاتخ داوم

 ید دعتساو لیمو نالوا هتراحم و عرانص كنبل اما

 یخد اکو ربارب هلکعشیتب قوماپ و كيبا هدنلحم و
 یتلابقتسا كد انص الو و و

 هاک:راحم كلا ا یغحهلوط هلراهش راف هدیرلبا

 یجنرب « بولوا یرهش قشمد نالوا یزکسم یلع
 تور نانل و هدنح راخ كالو یخد یسهلکسا

 تسدرد یرغوط هرلهرط یا ندلحاوس .ردب رهش

 اما 2او

 «بودنا ما



 رز و س

 3 .ردشلنوسراهشا قوچر راد هتعصودنو | هدتنالو هدنلاک | كنیرلطخ لوب ريد نالوا دیدم
 فعاضتو قرت هر ندر كتعارز و تراجتو میانص

 هد هحردیوزلز ونه فراهم .ردقو همش هدن کج هديا

 «قشمد» و نانلو هدتالو 2۲ و «بوبم هدا قرت

 هدرلاضقو هبولا هقشب ندرناکم نانلوا ناب هدنسهدام

 یرلبتکم ناییصو ینادتبا قاطرو هیدشر جاقر زکلا
 هد یس هريخو هبلکتاسومراس هلم رل ناعتک روینلو

 ۰ و ار قو

 ¢ ماش » نوو” هاو هرات لاوحا كتالو

 . روس تەح اص ۱7

 ۱ هو اضق ۲۱ ,قاهس ریز هحورب ینالوههروس
 : ر روسقنم هب هبحأت

 ماش
 كيلعب
 ز رعل عاقب

 قرش عاق, مجحلا یدا و ۳
 امود 0 ۶

 ا

 اشار
۱ 2 

 هرو ۱ 2 ۱

 لویق ییا ] ندیمه ۱ اج

 هیولس

 پغاوغ

 مساج ۱ ناروح
 نکس

 ریرخا درج

 و ردصد اعرد نارو

 هرهاع

 دفطس /
 نامیع !

 هلاس / زورد لبح /

 لدح
 ابهش |

 ملسا 7

 سمش لدج هرطینق ١

 ۱ نولي | ۱
 ٍِ زلح ط ناعم

 كرك ۱
0 

 مظاما (سم دک نیدلا سٹ مک>) ا

 .دنفرع «بولوا ندنارا یارعش ب ی

 ۰ ك( هضر) یر نادر شل

 ینکلعک , «بواوا یسهمان تراهم هدنالزهو ف اظل

 روصنم وا < ۱ ندکدریک هلا هعاک او قود

 رافغتساو هوت .بواوالخاد هن داشرا هوراد كن ذمرت

 هنوصت و تایها «هرکص ندکدتیکی خد هعحو ؛ شا

A6 وس 

 ۱3 ۳ زال رنک ندتب ۸۰۰۰ یدناصف نالوا

 3 یدبا ندننادرک اش لج یجرطشو یه« یخ

 وا نی نیش « بودا تافو هددنفرس هدنخراا ۶٩

 ۴. ودشنلوا نفد هدننایناهرت كننذمرت روصنم

 ۲ ۳ هدایژ رندنف رطیر ندنسابحا هرکصندنت
 ٤ وس نۀ دلا لا هترفغمو تهر ینالوط ندتښ وش

 1 93 : ردنو م یعیدلوا

| 
 تسد رد هک ب راي ما هدر وآ "ربچ راح

 Ê : ما هدر رآ هاتنک و رذع و تحاح و قسد

 لوتهزوس ( ۹0200011: ) ۰
 ؟ ردیعدق مس | كنسهبصق سیلو ور وس

 اونم )یک (Souza) هز

 ةرش هرتمولک ۲ ۰ تورو و

 ۰ «بولوا هیصقر
HAE 2 (Suzèboli) 3مور نرس  

 زرد هرقو هدو اوس سوفر ۱ لو دو

 .ردراو یسرآاھا 9

9 

  EEنامز «بول وا هءصق كج وکر ۳ ّ

 ج هتعا ( ۰ 7 هن ولولا )و (سیل و#

 ۲ مش یلنافک یره نرف یحنوا ید
 ۱ ۱ .ردباترزرپ « بولوا نادنتس و

 1 رلاغوا لام «هرکص ندق دنل و هداضق قی رطتدم

 ۳ دن یاو ن كن زاغ لافحم یرادح ءبورک .هنتمدخ

 38 و سک زا تا ینارب وش .رد گمزاد هموظنمرب

 ی هدرازلک لک جاش راس حک دورس

 2 هدرابسهک رث هل ال ر ددسهدرورپ ثكريکشا

  ندرایغا یدلقاص لرم هدمهنیس لکوک اي
 4 راغ هرز وادجحا یدکج هد رپ كم وروا اي

 2 3 ناا 5۱ نشح ۰

 دلاج ارد د ا جم ۱ یروس
 اام هه نسحو ؛ شماشاب هدناهفصا تدم لبخ

 قو زاصا هلکمر و قشم هننلاط «هلةملوا

 3 تح ابس هناسارخ < بودیآ اج (شک افح) ادا

 8 ی دلش راجا عد (یزونم) ۔رکس
 ۰ ردراو یرامشا ترادع ندتب كس زوتوا

  .ردشع | تافو هد ۱۰۱  «بولوا تاذرب بط

 ر دکو ا
 23 تندن هکادخ زا یلطبم دل رم وج یزوس

 3 مه اخ رب ز رد وت بدصن یادو ا



 ك( لوفژد ) هدنسهطخ زاوها و"

 32 ك (رتسوش) و و دن سیو بواح هرتم ۳

 کیس «بولوا رهش ا انسا اع باو رتمولک
 ور ه_نغل و یرقم قلشبق ا ۳19

 هم یخد هدمالسا رود لئاوا . یدبا لم
 3 طعسم كیاود ضعب ندالع رهاشم فلآ

 5 نج ربشدرآ دلو بارخ ء هک ا 0 1

 ترضح و یغیدلوا شلدنا اس ندنف رط راد: |

 ین دنلوب نوندم هدرهش ول ك( م) ل
 ۔دنتعسو مرتم ولیکم بم NEA مويلایرلهارخ .رد . ر دب و

 .رودیا تا

 كزتل ود ار هداصفا بیر

 | شوم
Eی 1 ك ( نرد ) لاح « بولوا 11  

 لاءث كنس هضوح یغامرا (هعرد) و عقاو هد

 یمالطا طی رحم «هدلاح یغیدلوا ترابع ندنمف
 كزکو داکواو هلقامرا روک ذم .رولوادتم ردق هن

 یس هآداسبنا ,قوج تا ند
 یشماق رکش .ردرادلوصحم و تبنم كب «قرد لوا
 کش ناقج ندشماق و < نولوا نت كا كنان د

 امرخو نوتسز «تیون «قاوماپ .ردیلنوفو یی
 شوم یداو) یز ؟ص . ردزاو ید یلالوس

 ر اهد بولوا یسهمصف ( تدورت ) عقاو هد

 تاو ھا هد هلمتف و .ردراو یشهرون ۲
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 هطخ هلل a تاتو (5095۱) ۱ 3 9
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 «ب واشاب هدن رق چ وا دالملا لبق . یدیا یمن

 سس وم هسرزوا رک یھ نالوا ىنا 2+
 رک ندک وا نب هل رنهاکح من و و

 ءرصم,قرهنلاوا توعد ندنفرط (فلد دالیف سوی 1
 : ی دیتا ی رانف هرن ار ومشم 9
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 E 2 لک

 2( سون وا رک ویلطب) هلغمر وط یثراق هنعقاو موه

 لوا هنس ۲۷۰ نددالبم هدننافو ك (رغالم) لعوا
 اقامت ؛هدهسیا شفلوا باتا هنا رادمگح هنو دک ام
 یی دارا یىشراق ءرا | ولوغ ندنا موعه رب یعکیا
 ردا i هد هب را

 تالاا تب ءرتلکنا (50556۲) | کت 2
 هشنام,  بولوا ندنس هونج ١ں ر

 ?E اف رش 2 «هدلاح یغیدلوا AEE یزکد

 هلبرلتلابا ( نوت اتو - .) یخد ا نغ (یروس) الام
 «بولوا هرټهولک ٥ یا یو .رددودح

 (رتسح>) یزکم . ردراو یسیاها ۰
 ۳ (ی صرف . سم 6 هل دعء ریمد . دیس 4.صق

 )2( هلمتقو + ردراو یه راو قداءم اف یاو
 5 ندا 4 نعش نواح بن

 | .ردراو یتراحم قا وقو هرب كازو یر

(Sosthène)دارت ولوغ) «بولوا رادرس رب ۱ نتسوس روهش میل هبن ودک ام  

 را هل معما ابا ( یروس ( 3 بولوا نیک هلمما وقا

 .یدر و دنا لكشف ین رب كب« هعیس هوم تام و
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 .یدشغفآ وا اقا هدننروص ۳ قاتن وق ه كهز
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 < کالام كنبل ام ی یاش
 | هناهکسوس

 رھا و قشم
 یر ر 6 و. ردیا لش ندا و

 ه قال لع .بواک ندنت ر وهج (قرووس) و ندقرش
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 ۳۰۰ ردق هاروا بونا ندنلابج *هلساس (ییافل۱)
 اجا داره یا و و .ردشعا مطق هفاسم كلهرتمولیک
 ,هلنایرح یرغوط هی رغ بونج ء«لکشتلا دعب ندنع
 كل هرتمولک ۲۰۰ .لوخ دلاب هنتر وهچ ( دنالب رام )
 كنيسالطآ طع رح « هركص ندکدتبا مطق هفاسم

 هللودج رب ه(لیکپوش) . رولیکود هنیوت (كږاسچ)
 . ردط و ص

 ِ ردراو یار الة رتمواک ۰ ۰ دا

(Susane) ۱اد و  e 

 1 £ .بولوا یهحور ۱ و

 ل
 هدنراسا تب

 ندنف ط راتخا یبا هداروا و ؛شغوا قوس هلاب

 ,نوعکیدعا تقهاوم 4 رطب ولط م « ق ر هنآ وا دصق «دض رع

 «نکیاور اما هلا انز
 « هدلاخ یتیدلوا باش زونه «() لایناد ترضح
 یسیدنک . كرءدنآ ماحرتسا یوارکت کت س هک راغ

 رقم یسارحا یریکخ وب گر هلیدنا 1

 ا اور 1 یر | یر رابتخا ندیامأم 1

 هبحاص و «ل طب | ین رلاوعد هل داصا کمد یرلهداف و

 +۰۰ ندداام ثب هععو و هردشعا صیاخح یجر
 .ردنونظم يبدتا نارح لوا هس
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 كن دهم دم یبیعکیا نوا دلرشعانا هما بس
 یتدیرا .دااو كن رکص نسح یرد هدتناور ربو

 . ردب داست هاشم ىع هلعسا و

 2 ربهاشم ( 52۱951010 ر

E Eهد ۰  

 نف .ردشعا تافو هد ۱۷۹۹ و «شمغوط هد(ونح)

 نانلو لوغشم هلتعارز ونالوا یا چافر هدتعارز

 نةك ا دونفو مولع لبصحم «بولوا یلغوا تاذر

 هدالاتاو هرتکنا هنالآ ,هسنارفتدم لوط هرکص

 تایر یارحا ید هدنرلفاط بل آ گرد تحایس

 تاو نال وا یسکو لا كل ابح باآ و ٤

 لدی رل سس و ءو فشاک «قرهقبح ر دف هنس هور ذك( قن الب

 كور هن رلنف تائاشو نداعم و هصرالا ملم ین دلوی

  هبوطرلا ل زب« < هرارلا نار بم هردشعا رلتمدخ

 حالصا كرلتلا راسو قیرتکاا نازم« یر نازيم

 .ردشلوا قهوم هنداجما هد رلتلآ ضمبو هنلاکا و

 تالا قوچر ههمنف لئاسر دانلوا رشن هدننامز

 شا هبنق ١ 2

 هلی اون «تحابس هنلارح بل 1, «بور,دتبا جرد هینف

 زا شم راس و ینف فیلأت ز یک نددلج 3

 جد ) روسوسهد رودو ( لغو س .ردشقارب

 ات لونا ی وه یا ایک
 AA .ردششارب هینف ةلوبقم ران آ مثاطرب بو دبا

 هد کد )یزق ردشعا تافو هد۱۸ ٤١ .بوغوع

 دلج ۳ هلبناونع « هیر یګ ردت » یحد (روسوس

 رړدقت ددنعرط یسایمداقآ هسنا ,ف و یتیدزاب «رزوا
 هد۱۷ ۱۵ .ردشل و ترهش هلبلوش-رثا نانلوای مو

 ۰ ردشع ا تاقو هد ۱ .بوفوط

 هدنساقرش لحاس كنتلاا سوت

 بونج هرتمولیک ۰
 هدنسیلاعش قرش هرتمولیک ۵۰ كیاورف « .دنسق رش

 هل یو و [ توس

 عقاو هدنسب رغ لامش ردقوا هدكن هب دهمو

 یر ار شاه مهر و

 ریمدردق هناوریف «ینرش عماحر كوب .یسهءل جوا
 یسه رحت ترا ثلشیا «هدلاحیفی دلو یا ءو لو

 هدننامز رلیلامور « بولوا هبصق ر کسا ردراو

 كجمدخ نب هبواعم . یدرونلوا هيم ( موتموردآ )
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 یرلت رضح )سر ی هللادیع) هدننامز یمآ دعاق هش رفا

 ۰ و چ برح الا یل همصق و «قرەىلوا مانعا

 یس اتیدنفرط باغا ن هللا ةدایر یهعلقو یروس

 ۳ فو س ۳۹۸۹
 3 دن ل رە یتاتم كبو برع نوفارفح « قرهنلوا

 تپ ندکب هدرلتفو وا هدهسوس . رارودیا بانطا

 و كن سیلاها بول وا مسن ا رادتعقو لوبقم

 هبصتنامزوا .یدردبا لاغتشا هلتمنص وب ییظع مدق
 «زویلیشالک 7 ینیدلوا شغ اوب رومعمو لوس اهدقوج

 ندنسالط رم ( دعا سابعلا وبا (

 انش رلشاط تعقیذ « بولوا

 3 اونم « راع> الا رهاوح ی راکفال

 . ردراو لا

 Archipel de la ) یرازح | رب

 یر هطآ تکرشا»] (۹0616۵ ] ۰

 [ ۰ هلروس تعفتاص هنس هدام

 | یوس
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 ب بولوا ندنسارمش e | سلق وف وس

 ا ۹۰٩و شم وط هدنس هبرق ( نولوف ) عقاو

 ۳ ورتا موظنم قوح ر . ردشماشاب ردق
 ی دشملاخ هبلف ه ( سولیضا ) نالوا یبقر بو زاب

 هدسیا یوم یفیدل وا غلاب ه هموظنم ۱۲۳یرالآ

 وم قرهلوا صقان یردق ۲۰ و نو یس دب زکلا

 مارعش ابوروآ هردشلوا وع یروصق .بولوا دوح
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 1۷ ۰۰۰ ؛بولوا هرتمولک 4 ۵ یکاو ۰ یو

 هیصق ( چوسږبا) یزکم .ردراو یسیلاها

 ربا تب یفادز
(Sophonisbe) 2ا 1  

 9 دن ل واد ۱ نیما یر

 1 لوا هنس ۵ نددالہم « بولوا یزبق

 کد شغب یثراق هرلیلامور یرب ندننس رغصو
 ۱ كنو ءنکیا لناشن ه (اسدنیسام) .یدیا شعا

 رو « یی الوط ندنسلوا قفتم هلرلهلام

 ۳ ۶ شمراو ۰( سفانیس) ییا ترش
 راسا دی كن ( اسینیسام ) هللا ( سویلل ) هدنخترات
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 «نوهغی دم هراتر وق نسی دنکی خ دو «هدهسیا شمراو أ

 . ردشع | لاصیاو ارادت رهز نوجا فالتا ینیدنک

 هدنراناسل ایوروا ندنف رط ارمش قوچ ر هعقو و |

 . ردشملکچ همظن هدننروص یسهلا-ر ورتا
 .زاوها .زاوهالا قوسو ۰ +

 هبصق كجوک یا هد 9 رالا بوس ۲:

 هد رصم طاطسف ناد هم

 2 4 el رر نوس 1
 فا و ا قوس ا 0
 .یدیا ندنرل هلحم كدادغد يج قو

 كم كنف الو 4

 لحاس تكیارف E ۱ خويشلا ق نوس

 هدنسب ونج قرش هرتمولیک ؛۰ كنه رصان 4دا

 اضف هدن سلام بص هرتمولدک ۱ 1۰ هدكهره "

 هراس یسلاها ۰ ءبولوا هبصق ر یرزکص "

 ,یدجسمر صوصخءرایمیش «ینیرش م اج۲صوص
 یاخ ۷ . یا ۱ «یسیشراچ یواح یناکد ۰ 3

 ٤ قرهلوا ص وصخ هنش اص یرو هرات یجواو

 یرلکدتا [طعوذخا تاب رع .ردراو یتکم ناص "

 قاقاطب ینارطا .ردکلشیا تب یتراجت ,هلناوا لعرب "
 كنسبلاها .ردیل هقتصو ریغآ كب یساوه . هلفلوا
 یدو ی۲۸۰ «یاص ی ۷۰۰ .ییس یب ۰
 سر تكنشاص اص موم .ردیعتش ی۰ روصقوا

 خوسلاقوس س .ردیا تماقا هدهبصقو هد یسیناحور

 اه ندنعنق یونج قرش كزغاعس كفتنم یساضق
 “هل امش ,هیرصان نالوا اول کس ع رف « بولوا تړ

 لوح ید رخ یهلیغاص» هرصب اقرش هل راضق ج
 قاقاطب هرزوا تیموم یسضارا . رددودح هلا

 .هابو غاب ۰ .ردزا یرر یلشرولا هتعارز «بولوا
 قوچ هدنفارطا كاضق زک صوص ا ىلع )9

 یسیلاها .ریشیتب هرم“ راعثا راسو امرخ «بولوآ
 رروک دم نالوا هدب زکسم “تولوا یک ۶ |
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 نی e ۱ هرفوس
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 لونایسا بولوا ینادناموق هقرف هدنتعم كراوبل و

 هد ۱۸۲ 4و ؛شا بولغم هدر, چاق رب ییرکسع

 ۱۸۲« هللوا شخنازق یتسهیمطت راع (وشوقاآ)
 -وهج اولو یب ورپ یراقوم هلیطرش تایح دیق هد
 .هبلخاد تامصاخع هدهسیاشفل وا باخت ا هنتسایر یر

 ندشیا كرهدیا انعتسا هد۱۸ ۲۸ «بولوا رازبب ند

 . ردشع | تافو “وقم :eS NAN و ؛ رتملکچ
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 رهش رب یزک رم كىنتیروھج ا 2
 یقاط رب و هدنرزوا للابح *هلساس دن « بواوا

 نلیکود هنن رلقامرا هت ال» ال هدیئاط ر نوزامآ

 ۱۹۳۳۲ قرهلوا هدنس هتروا یمبانم كرابنا قوچ
 ۲۸۰ و هد رغ لوط ۰۷۳۰ و ینونج ضرع
 را5 ىا .ردعقاو هدنعافترا هرتم

 كن (هرقوس) لارنجو یساسیلک ك و رب منصم «یتونفلا
 نوتلا » یگ دق مسا هدندنع رل لرب لصا .ردراو یلکیه

 كلالقتسا « بولوا ( هفاسدقوس ) هلیسانعم « یر وک
 هلمسا كنهرقوس لارنج نالوا تلآ اکو هدننالفا
 هلمناسل (1 وشیک ) هدایز كا یسیلاها هر شتر

 . رد زک سم هد كنتلابا (قانکوس) . را ردماکتم

 هدسونح یاشما ۱0
 ) E شو ِ ۱ وروفوس

 قرهلوا هدنلاعش هرتمولیک ۱۲۰ تكی(هجموت)و هدنتلابا

 رب عقاو هدنرزوا كرېن رب مبات هنامرپا ( هنلادفام )

 هلساعوسنم قومایو یسلاها ۱۲۰۰۰ «بولوا هبصق
 نادرکهدنرشک ۱ كنسبلاها .ردراو یرلهقراف هقاش

 . رونلو یروا
Akنرخ شلتادرظ ( هاش  

CaFاول زکسم «هدنغاحس نازف كن الو  

 ه دنسبف رش لاعش هرتمولبک 0 ۰ ك (قوزص) نالوا

 لاب ا)و هدنسیق رش بونج هرتمولپک ٤۷۰ كسلبارطو
 ىزكص اضف هدنکتا قرش كرلغاط نلسد (ءادوسلا

 هدنسهبلاع دودح تزفاعس نازف «بولوا هبصقر

 لو ناوراک ندسک هنادوس و هنازف ندسلبارط و
 ۰ ردهدنرزوا



 هل و س

 ها كادي هد نغمه و تالو نیدنآ 1
 هدنسیونج بلغ هرتمولک ] ٤

 | ودنه كور قرهلوا هدننونچ هرتمولیک۸ ۰ كري.زاو
 بولواهبصقر یزکر اضق هدنرق نع لحاس كس

 - اها ۱۲۰۰۰ یهرزوا قلوا مور یو ملدم یناشل

 موو ر ید هس زاد ر 4یدصح+ ۸یا یل
 هراهور گم نایص ۱۰ و هد شر ر « یناسالک

 دیر راجع «یتکم ووک ٤ و ثانا ر صوصخم

 هلراخم و یناخ ۳ «یسیتراج یواح یهزافء و ناکد
 یسهقش راف یک نام رو قوحای ر رونلوا هرادا

 كنطخ لو ریمد ندنک هديا ندریمزا . ردراو

 یس هطا شوق هبصق « «بولوا یسهبهش رز ردق هب هکو س

 هسوشرب هدهنس هلکسا

 یغیدلوا هدایز IY , نیشدق ندنس

 یر هڼناځ و هعشبنک یرلتاقوس .روروف نزا «هدلاح
 ب هدهتفه . ردل زوک یسهرظنم  هلغل وا یهو

 -هبروآ تي هبصق . ردط و ص هلا

 هةم ا ضعإ نالل روت  هدنګا < بول وا هبصق

 یگ دق رهش ( هنایرب ) مقا و هدنکنا (یغاط دوسعاص)

 ی یساضق هکوس ك . ردلوقنم ندنزا هارخ

 ,بولوا ترابع ندنلحاسو ندنسد ی میست ار وحس

 ناص اه كامرا سردنم

 هدنسږ ڈٹ راق كنس هطا ماسي سو نول وا هک :رالقب اها

 قرد اط نوشماس ندا لنکشت نور را نوزوا
 لا نالوا روتسم هلرلنامروا یخد هدنتهح بونحو

 لحاس و یسهتروآ كاناضق « بوئلو جاف (قامراپ
 سردنء . ردنرابع ندهووا ر قلاو زود فرط

 ونح مشق .تودنا قش ندنسهروا یهووا ۶ یرہن

 طالتخ یخ د هللوک لوس رب هدم” (هما) نانل وب ه دتسدب

 هرتمولنک» ۵ ندنر هارخ یگ دق رهش (تلعم) .كرەدىا

 هلبتفو كلوک روک ذم .رولوا
 یزغآ ندرلموق ییدکود كفامرا .بواوا زفروک

 شلاق هدنلاخ لوک «هلغعابق

 مولعم یتیدلوا شفل و" هدلحاسا هدكننرهش (ثایم)
 كزىكد كلحاس ندزلم وق کود كەامرا ءنکبا

 هرتمولنک ۱۵ روک دم هجو ار « هلسعازوا هجا

 مس

 r A ۰ دغ اشا

 ا هردن ونظم یعی دل وا

 یءهدنلخاد اضقو كسردتم گاوس .ردشااق هدیرجا

 هدهفأاسم و «بولوا هدنل وط هرتمولک ۵ ۰ یسارحم.

 | اف ولاا رلیسو راهرد قوحر ندا وص و غاص

 ۱ هدنتهح لام“ - زدن واح نیو
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 ۱ ردکرتو ملسم الماک یروصت  بولوا |,ییلرت یتءرا ۱

 ریا هلبا |

 ۳ رخ (تلبم) و (هنایر) نانلوا رکذ .رولو عوقو |

 ون ص وصخم ۱
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 ۱ ENA هلا یلونح ضرع 4 هدا غ |
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 3 ۶ هبزکد و هطآ هدا ر هل اعم A اون
55 

۰ 

 ٣
9 

۱ 

 3 ول ۱۳۲ یبهیعتس حاسم «بولوا
 اه ور س *ضارا کا رتمولک ٥ ۰ ۰ .هدلاح یضدلوا

 زامروا یا هزتمولبک ۷۲ عم یا هرتمولبک ۷ ه

 اد هیلاخ * یضارا و قاغا ط هد یلهرتمولیک ۰6

 اھ ٤ iy «بولوا یواح ی هرق ٤ .ردترابع

 ۵۹و مور ی۰ هد ك ران و و ینسا

 ا هلسردنم قبا .بولوا تبکم تب یسیناا
 رجا قم كتعارز اهلوا بحوم Ek قوجر

 ا ر ینالوصح هعلشا .روبقارب ناکماهنس

 8 یس هنلها تالاوتح < و کوک جاش و

 1 و ۸۵۰۰۰ یونس ندهفلتخم سانحا «بولوا

 تم راثا و رل هارخ ضعي هدنلخاد اف هقذب ندنرآ

 رر ناد (هدن وربه) هدنس هر ودج تھ تونل و

 E ك(نۆلونآ ) نالوا هبانک ندشن وک ه دنس هنرق

 ۱ ؟را هارخ كل ةع رز روهشمو ےس شفلو

 1 . ردندهلجوب
J) ۰۳۳2 ما (  

 عج 10
 د وهدم « بولوا ند نن ویعبط الوس

۳ 
 هلاسپ وا د رد داد کاش كم( هنبل )

1 

 ورب دما هلب را هطآ ه رانق و ندقدشالوط ی لا

 ه ندق دشایعوا هليا هبنف تاب رګ «بودبا تح ایس

 ۱۷۸ هل(قوق) نادویق روهش+ هدنتیعم ك( سقناب)
NYYكد هن رات  £ ha,ودیا تحاس  

 ان واعم یک طاح اب یک هردو هدنندوع

 ۱ ینافیل ۳ .یدعغوا تص

 E كنەدنالز کس ۰ رد عمل وا هی هلع”!

 ۰ هو تاتا ضع) .ردزآ

 مس و هدهبهطآ كچوک رب مقاو هدیقرش لوط

a: 
۰ E 

E درب 9 0 

 ۳ J قردلوا ام لامش هرتمولدک ۰ ٩

 ا .ردراو ییوص ندعم لزوط هدنراوحو یسیلاها

i. + 



(Soultz) 3هدنسهطخ نرول ۳  
 بو؛ح ه هرتمولک ۲ ا

 كا و یسیلاها ۰۵۰۰ «بولوا هبصق رب هد 3
 . ردراو یال ومعم تیر 3

 هدنشالطا طنح رحم : (Soledad) 3 ا
 ۔ونح یاهنم تا یاقم ی

 (دنالتلاف) هلرکید مان و (هنیت 5 عقاو هدنقرش

 ٩۱ هللا ینونج ضرع ۰
2 

 " بولوا هرزج ر

 یو . ردعقاو هدسغ لوط

 J) ونکو) نادوہق هد ۷ یاول (دادل و-)الوا

 .ردشغا وا فدک ندنفرط

 Sauldre ji ( هردوس دوخاب 0 2

 5 CTE ( Saudre هردلوس 3 ۱

 مبان هنغامرا (هرا ول) هدن راتلایا (رشمرآ )و

 ه قرش لامش E بولوا یاجر رولکود هنیرون

 ه ینونج برع تاون و هی « 4 ی رع لامش د

 یسارح .ردبا لیکشت سوق كوز هلنابرج یرغوط
 2 ندل وص و غاص ءبولوا هدنل وط هرتمواک ۹

 . رالب وط ینراوص در هردو كرلباچ قوچ

۳ (eاS0)( رون ) كنهسنارف  
 (یربءاق)و هدنتلابا «لامش» نەي کو و

 «بول وا هبصق رز یز کس 9۳ هدنق رش هرتدولیک۱

 .هقراف هراسو لیدنم هلا هقسینایو یسلاها ۵

 ۰ ردراو یرا
 یغلم ثایلاتا E اا يک

 ( هلوج و ) و هدنفللارق لوا

 ناکر رب شغ وس یسهپت «بولوا غاطكچوک ر و
 2 ردطاع هل را راخم درک کک اءاد , هلغل وا یزغآ

 ۰ ریا رایج جاز و دروکو ک رادقم لبخ ندارو

 ه دتساب ودح قرش هرتم واک < 4 ونالتساق)و هدنرانک

 هدف ىنەدناموق كنزوژ | | وسلارف روطاریعا

 هلتیبلاف یفیدنازق یثراق هنیرکسع ایرتسوآ نالوا

 مسا و ج . ودر

۳۹۸۹ 

 EL ند (دنالفلاف) سف ا

 ۱ يا كلا هک« ردراو ینایل نیت «بولوا هرتم ۶

Eا  
 | غاص كنیرهن (وهیم) هدنس هطخ ونب فو ا

  تكنول وان یهجواروطارعا هد ۱۸ ۰٩ .بواواهرقر

 | كنیرکسع نایلاتاوزسنارف نانلوب هدنتل  یسهدنامو

 | هده یر وک رب هدسراپ

 ل و س

)$o1mona( ۰ان علم هدانااسا  
 ا رآ) 8 و ولوس

 بونج هرتموایک ۰۵ كم (البیوقآ )و هدنتلابا (هروب
 رب < یسیلاها ۱۵۰۰۰ < بولوا هبصق رب هدنسيفرش

 کا شفلوا لیوح هی هناخخالصا «یساسیاک عنص چاق

 هفایو یر هناخابو «یراهلرکش روهشم «یرتسانم رب
 ندنف رط ر(نابریلب !) هدع دخ نامو .زدواو یا و

 یسهسلخ اد تا راو كاللا: قواو ا سیسأت
 ندنف رط رلب یعهدم, و ؛شلوا هد درر كب هدننامز

 بسک ندیکی هدننامز رلنامرون .یدنا شمل دیا تراف
 فاتر ندنفرط تنیک لرابش .بودیا ترومم

 ۳ .یدیشلرو هناغ وا ها ذاخحا یزک

esرح (1010) واوح  
Eهر زج (وگن رو ) هدریيک طع  

 اها یس ەر زج (۶انادنیم) ندنرازح نییلیف هلیس

 ضرع "٩۳4۵ هللا 4*٩ ۵" «بواوا رلهطا قاط رب
 دغ هدنراهرا قرش لوط ۱۲۰ هلا 0 ۷ و.یاعش

 (ولوس) یرلکوس كا :ردنرابع ندهطا كچ وک ۰
 ر هلعسا و هنن هدنلحاس ییغ لات ءبولوا یس هطا

 هل رلغص زیک د کا ناو هنر لو زاید یعهبصف

 یسااها كرل هطا وب . ردولم هلا ه-ہاح ص ۶یفارا و

 .ردلسم یسهلج ء بواوا هدنرادار ۰

 یرلاوه . ردراو یرلنرامم هداعاا قوف هداك

 ص وصخ ههراح ثلاع .بولوا مالغاصو لزوک کب

peاسر را۹ طآ و . رولوا لصاح یعاونا  

 تموکحر هدتفشح هدهسروبنلوا دع عبأت هب هارن :ایسا

 (ولوس) روک ذم یرادمکح  بودیا ا هیمالسا

 . ردنا تماقا هدنس هبصق
 هدنزکد هدناال را ) Solway ( ۱ و 4

 هدنسهرا هجوقسا هلا هرتلکزا | ر

 یهرتلکذ | ۹ ردهرتمواک ۰ یو ءبولوا زفروکرب

 شماکچ ندنف رط(نابردآ ) نوجماهظفاحم ندرلبل هبج وقسا
 بس . یدروالشاب ندزفروک و دس روپعم نالوا

 هدنتلابا (دنالریموک ) كن ءرتلکنا هدنساهتنم زفر وکو

 یهدنسهرا یرلیصنم كانیراره (كسا) هللا (قراس)و

 . رول رو ییا (5. 1055 سوم یاولوح) هغلقاطب

(Solor) 1كتر ندنرازح هدنوس  

 هنسهدام « ی | ریز

 1 .هلروس تعحاصم

۱۹۹ 



 لاو س

 نروتولوس ەا و 0
 و زی ۱ هرولوس

 بولوا هبصقر یز زک كت روهج هبحاتنالوا

 امرا (نر)و هدن ونجح هرتمولنک ٤ ۰ كن رهش )ا(

 . ردعقاو هدنراسي لحاس كنرب (رآ) مات هنغ

 < یبیدادما تم یلخاد <« یساها ۰

 .هرجش وسا« یس هناخ هن و ص وصخ هناناحسم «یسهناتتک

 رب كسکو .یساسساکر لزوک نالوا یمئصم لا كب
 ۔راوحو یتراجحم رينو تاناوحو راخذ < یس هلق تعاس

 ربمد چاه رب ۰ ردراو یقاوم رب وصا نااش ها

 .ردءعقاو هدنعطاقتو قاصتلا هطقن كنطخ لون

 لیکشت ییسهقفتم ریهاج هر وسا ۱ هدولوس

 هر ندفارطا یک ۱  بولوا یر كنبحاو ندیا

 یفیدلوا عقاو هدنجما كن هبحاتوت 2 طاح خا

eزکلاب  A Oe JEقرش لاعشو  
 هلیسهداز راودو لح هلب را هبح (هووقرآ ) ندنف رط

 كنب رپ(رآ) یمظع ۱ مق «بولوا هدلکشرب مظدنم ربغ

 یس هبڪطس ةحاسم . رده دنف رط غاص یرادقمر و لوص

 یسیلاها ۸۰٩۱۲۱ ۰ بولوا هرتمولیک ع بہم ۲

 ہل راک: كنب رلغاط ( اروژ ) یمق ییعلامت .ردراو

 ترابع ندنس داو (را) یسدف رش مش بولوا روتسم

(Canton de Sole ure) ا 

 «بولوا یبنم كا تا هرم وسا یسطارا .ردقاهووا

 . ردراو یتاناوبح یلدتیلک و یرلامص لزوک تم
 ۱۸۰ هیحاتو .ردقوح هدیرلن دعم ووکو ابریمد

 «بودبا قاملا هنسهقفتم ریهاج هرم وسا هدنخ رات

 هد۱۸ ۱ «هدهسیا شفل و هدنلا كياکداز مکح ادا

 هننروص هطرفم تبروهچ .بوشیکد یسهرادا لوصا
 د ردشفلوا غارفا

 انک ك_ءدق ناتو ) Solon ۷ و

 « بولوا ندنسهععس ؟هروهشم رس

 نالوا یرادمکح وص كهنت .ردیعراش كەنت
 نددالیم یدلاح یغیدلوا ندنلسن مان ك (سوردوق)

 ؛شعوط هدنسهطا (هنیمالاس) لوا هنسد ء ۰ ًامرقت

 یغنیدلوا شا انفا كردن «هلکو لس: هتراجم ادا و

 ههنا > a ندکدتا دادرتسا یی هلن اع تور

 یکی هب دن دج نطو و ؛شمشل رب هداروا «كرهدنک

 وا «بودیآ تیم دخ هلکمر و یار هدسلاخ و هکز

 (هنیمالاس) نالوا شمک هنطبض دلرایلهراغم هدهرص

34° 
 ۱ وس هلتامفد راب هنآ نوعصالعسا كا:سهرزج

 ادراك تبا تدوم ولذماعاد «هدلاح یراکدتا ر که

 E موکح هلمادعا كران الآ هلاق ین رفس هنیمالاس

 ار درتسوکنونج یدنک نولوس «نکرلشمربو رارق
 3 یدادرتسا كنهرزج و ۳ سلجم ر

 ۳ هدیصت رب تحت ك ۰ ینیدلوا شغا داشنا

RLاو قو ام  USولوس  

 هم هنرتسزا ندنکب هب هنیمالاس هدنتل ۳ یسهدناموق

 لوا قفوم هدادرتسا یهر زج نولوسو ؛راشعا

 اسار تیروهچ ییسیدنک هنرزوا كنو .یدنا

۱ 

 ن

8 

 ET ار تدم نولوس ء بودیا با نا

 3 : ندننوناق هنایشحوو ییتدش كب ك (نوقارد)

 ادع دعا عضو هنالدام و ها یک نیاوق ماط رب

 ر لدهنس ۳۰ هدننب لاها ماوع هلا ناکداز و

 لاها «هرزوا كمربو ماتخ هناحزانم نروس مکح

 سلم رب الا ضن سلجم رب بک ندنفنص ترد
 ت هیلاع ةمکح رب هلیمسا ( غایثرآ )و نایعا
 ة> یرلکچ هد تیامر هنیناوق و . یدیشلیا

 ایر « هرکص ندقدلآ نیعو دیه ندرلل هننآ

 مو (لوطانآ ییمی) ایسآ كچ وک « كرهدنا افهتسا
 تدوم لک هنس نوا RE بز ربق و

 دج هدنرلنیب یییاهاو لطعم ینیناوق کیدتبا عضو
 قر هیمهریدناق هکرت ینرلحالس هلفلو لوغشم

 4 .هدهنرلعا باتا EE یاتارتسیسی)

۳۹ 

۳ 
۳ 

3: 
۶ 
3 
1 
1 
۳0 
۴ 
۷ 
۳۹ 
3 
E 

 لا

 احا یتدنکر ایتخالاب نانى «ندنغد دم هلوا

 ٩9۰ دالملا لبق و :

 / ۳ تدوره . ردشعا تافو هداروا هدنرلخ رات

 دق هطخ (هیدیا) كنیلوطا | هدتحایس یانثا

 < ینرارجام شب هل ( سوسرف ) یرادمکح
 اةح هنل وا ناس هدنسهدام «سوسرة» «هدهسرو دیا

 ۱ هلب روک ق فون لب اق هد ك هو رات هباکح و نالوا

° , (( ۹0۱0296 ) ۳ ۴ 
 )اش ۱ هبیولوس

 لاا (رش مم هراول ) مويا 0 ا ی 5

 شچاق هسیربق ء بولوا روج

(Soule)عا )هد وذح كن هسنارف  

 | گنهطخ كچوکر هدنتلابا (هنریپ ل
 ۰ ردع دو



 اا

 < هد دق نامز ایم وب ( 90۱6و ) ۱ ل ا

 «هرزوا قل وا ندنتارمعتسم كل رل ران ون 9

 هدنتوح قاماح كنلدوانرآ (50011) ل

Eبونج هرتمولک ٤٥ كن ەښاب 0  
 كج وکر هدعقومر مک سم یعیبطو قاغاط هدنسیب ی

 ؛تولوا نوکسم رادان را نابتسرخ هک «یدبا ق

 قیشاط حالس ربارب هلیسیااها ارق کءدنراراوجر نو
 و كتاود هدنعوقو هرامو « هظفا حال

 .یدرلشعا هدهعرد -هفیظو هل برح هدنذ ونص

 ین رل بدنك اشای یلع یینلد هیت «ندنرلق دلوا رمل هدا ر

 5 ەد ىر رىا یبغا لاستهتسا ندنراقوم

 یدنگندتا CNS هت رارزوا هدنسدالبم را

 لوس یی ) رلت وبلوس یخد هد۲٩ بولوا بولقم

 هد ۰ همتا ت تم واقم هنا دس( یسیلاها

 یسیلاها لوس تبامنو ؛شمراو هت زار زو ا
 هدنلا كن هرتلكنا تقو وا « هلغملاق زجاع ندشمواقم
 .ردرلشقار للاخ ی لوس «ك ر هدا تره هب «غ راپنانلوه

 یغب دلوا ش شعاب كنرانلد هیت هدنر «بولوا نارو مولا

 - هعیأایم ناو رط اشاپ لد فی هغراب . روبنلو هملقر

 ؛ شچاق ه هفروق رلتوللوس هدلط

 كنا-ور هدنسهربخا هعقو نانو رد رلشلغاط هیر

 هعف در تان اشاپ ییع .یدیا ندرلت ومل وس یزلووع

 «بونل و رلنداق نکلا هدنگاهدنسه رطاحم یبلوس

 ین رلقج هلوا روح هيلسن هرکص ندتمواقم تقورب رات وق

 لاک نوچ رڵةدق زوق ندلنلد هبت ۲
 كسکوب «كرهدبا حجرت هیلست یمولوا ندنتراسج
 بوالشاب ههروخ هدنادیم نالوا هدنرزوا كایقرب

 ینرلب دنک هلته «هدلاح یرلفدلوا شعشب وط هلا لآ
 . ردرلشلوا فلت بوقار هن یاش ندابق

 یمچ وا كدتلود a وذ

 له تلود « بولوا 2 نا توس

 .ردیلغوا یکی تن هح هرف نالوا یسّوم كن روک

 توک هو ثاکب لیلخ یردارب هد نګ رات ۸

 ر۵ یامزو ؛ شوهروس تموکح كد هنخ رات و

۲۹۱ 

 ۱ هب هظفاحم ینرل هصخت قوهح و و هيوا

 | هنهتوا هدعب و

 ل و س

 رووا تامنو شک مکا لادح و كنح هل ۳

  EE ۰ردشفلوا .

 هاشم تكنانابسا ی ل
 ٩ ۵:۷ ۰ بواوا »نان سر رحم | هل

 (ناناقو) كنیطسو یا سآ رار هلا (وتنی) هدنگ رات

 ۔امرا (هنالب ال) هد و ؛شعا فشکی هر زج هش

 تایفشکو تایرح یارجا هدنزفروک (وریناپ) هلیغ
 كنرلاروا ندنفرط ودناتدرف لارق تبا بو دا

 .بوشود رسا هنبلا لرلبشحو «هلذلوا و وام هنطب
 .ردشفلوا لک ا و ځد هدا

 «بولوا یخد یر ندنسایدا استایسا هلع-اوب دهی

 یخشرات هتیسکمرب لصفم و یرلباتک ورا قوچرب
 دد۱ 1۸ بوق وط مد هملقا هد ۶

 . ردشعا تافو

 .ردشمزاب

E 
 ا ks اد 9 هد ۹

 ]مس
 هردعقاو هدنر كنسهیصق (مانوس) دالوا روا ذم

 (نر) ثل هبسورپ (Solingen) نکنل

 هاش نفی رب 7و لالا 2
 هحراح هلسا و ینلاها ۱۹۰۰۰ «بولوا هبصق ر
 یر ەق راف

 هلوس
 هد ۱۷۷ و شو ط هد( ا وف) هدنخ رات ۰

 «هلغلوا RR لام یزد

 ؛ شفت و هد روم از هدننراظن هیلام ادا یک ۱

 روثنم و موظنم « بولوا لخاد هتاببدا ام مدمبو
 یرباتک هاکح قوجر هدمب و ناتک ورا چاقر

 هل دهد ابز ور یاس اسب سا ها روا
 یخد یرلباتک هباکح .یک

 «یر راک دا كناط.2» هدنجمایراثآ .ردشعوتوا قوح |
 ییاتک هباکحر لوس هلساونع « ناطبش ورک ذن» ابو

 ینرارسا كنه رعب تسعج ندننعا كناط,ش هک ءرذراو

 و .ردزیمآ تربع و یلهعاگا كم « قره وق هنادم

 EGE هلعساوب جد ماسر روځشمر بس

E.ا5 نیذح  

 5 E ةر

 . ردراو

 في هسنارف )۳ 50۱2118)- قی ردرف |

 ¢ بولوا ندنسا رمش و ادا سهاشم |

 ۰ ردبشع | تافو | |

 یی دلوا رهظم همام لوق

 هب هک ر نادنفرط ربّعف رر لوا هتش ٦ ١ ندنو هب اکح |

 هدا ۲٩ ۵ هدنسهعبطم ی دنفا اره« «قرهنل وا هجرت

 ۰ ردشفل وا رشن و عبط



A 

 م و س

 هنسهدام « هنس » ] (؟0دانصح) |,
 . روس تعحاص ۱ هنللوس

 یدنه طبع ر (50۳۱۲۵)
 دات ته رک طرح رګ هلب | هزاموس

 كن رباز (ایزلام ) عق او هد ونجح كس هعطق ۱۹

 (le) «بوا وا یس لع كا و یر ندن رلکو كا

 یغب دلوا عقاو هدنسدب رغ بونج كنسهر زج هبش

 دو دشل رب هل زاف وب هقالام ندهرزح هبشو «هدلاح

 هلبا ٩۲ و لونج ضرع ه" هلبا یاعش ضرع ه؟

 طخ « بواوا دتع هدنرهرا قرث لوط ۴

 ؛بولوآ هتطآ ر نوزوا روک ندا هتووا اکیا
 كا و ۱۰۹۰ یو ه قرش بوذح ندسیع لامش

 ترد رسول ۳:۰۰ یا هد شک

 «بولوا مرتم ولیکم بص ا ای ى

 تش وس وکم هلا لاها دم + 2 هه ا
 « بولوا دتع رلفاط هرص ر هبوب ییحاس یونج

 یرالوق و یراکتا كاابجو یرغوط ه قرش لامش

 لحاسم هدعا « قرهلوا دنع هد ترو لئام مطب

 هروک ده لا روینلو رءووا عساو كدەرح

 یسدكرلن وب «بواواناکر یزوّعط نوا ندنرلهورذ

 نالوا یراکوس كا .ردهدکمروک-و شن مویلا

 هی رو منوتوق)
 یسهزاد طع كنرغآ

 هحاسم

 «بواوا یعافنرا هرم ۷ ۰

 ۰۰ یانرد و ۱۷۰۰

 (یرابم) ؛(غنالاغادس) هدنبرق اوتسا طخ .ردهرتم

 رب ندلابج *لسلس و . روینلو یرلغاط (ریفوا) و
 ااو یونج برف « بوذیا "نان راجا فوخ
 قرش لاعث «هدهسیا زستیمهاو هصیق ك یرلنلیکود

 ندنجما گرهووا مساو رناقآ رولت هنلحاس
 ال وطیخد ینراوص كرار هقشب مدارک و د كر هک

 مق كەر زح ۳ هنلاح رلفامرا كو « قره

 كنسرب ونح و یلعسو مق «بولوا راط اه د یاب

 قوح اهد یرانامروا شم همروک هطلاب و یرهووا

 كوا چا و . 2 اهد و نوزوا ید یرارپو
 قرهبالشاب ندلاعم یر اشا

 یدوس < یءاح < ا > ناماق 6 قابس

 رزق وب اه

N.كن زاغو ( هق الام)ی رهن (ناب+اق)ندرلن وب  

 نوزوا هدنسش راق در هطا قورو هدنلخ دم لوح

 هدنسدش راق كنس هرب زج (هقناب) یر( یموم)و ,جیلخ رب

 . رودنا لیکشت هنیلادر كوب هدنجما كزفروکر

۳۹۹ 

 3 و یا ناسا ندرلن و «بوذل و هدنلاح ۱

 اب وزوارل هود 3 # هدنرز واكب وص هدرمیرادقعمر « |

 الو هدهطا رنو ,بولوا بوسنم هناسنج ییالم
۳ ۱ 

 6 9 سس

 سر با قوج وس دارت ی
I LE ِاموس لو دطاتص هتاف ریس  

 ۲ عام عونر یشحو كب و كوس هلتناقهدنراما

 تفالتا یلاها كم چاقرب هنس رم لناوبح شهدم و

 1 بواوا هد لوک چاق رب هدنرلفاط . ردیا لک او

 گالهرتم ٩۰۰ ندرح یاذح لوک ون) درلن و
 هایم لطف كتل وك (هراغذت ف) .ردعتاو هدعانت را

 بح یمقوم .روندبا لب کت یار (یرک اردننا)

 ا ,E عافتراهدرلغاط هد هسیا قاعص كب یساوه

 و ۳ ردنا لیدعت یترارح یرلقلم زیکد
 وما هلنرنک یآ ی هد تولوا یا

 ا لونج برع صوص2 ۱ لعو هدنف رط ره . . راغاب

 ۳ را هتتص كلهم « بولوا قوح یرلةاقا طب هدنلح

 هدنه «بولوا تبنم ك, یغاربوط .رولوا بحوم

 دلوع م اا رخو وح دانه

 و ءربهد قاب 25۲ . رواوا لصاح یسهلج

 2 .ردکلشیا كب یتراجت .ردلو كل. یرلندعم

 عا هظفاحم ییلالقتسا زونه هدنس رع لاعش

 و یسهیهالسات» ی هجا دوخ اب نا نالوا

 (لتوناا) و ۳ كنموق (تاب)هدن ونح تان و

 ۳ هدب وذح اهدو کالج «قرش لحاس» هل هطخ

 قرش لحاوس و (ناوقنا) و (غنادای) هده رغ
 ,bo یکلاع ( غنوبمال )و ( عناب ) «(وویر)
 یز زا ك بولوا لقتسم قوج زا یک ا كرلنو

 لا . ردهات هنتموکح كلف هى رغوط ند یعوط

 قادای) کهدع یغلحاس یرب رادلوصع كاو رومعم
 ۳ زادا رک كنتموکح كنف ,بولوا یسطخ
 ۷۶۲ .ردرپش (غناداب) نالوا یزکسص كنەطخ و

` AE ۱۳ 
 و

 د هو رش تھ > یرهشهاکت رام او لوس ك بهر ز=

 ۲۰۰۰۰ عو هرز فرب (یی
 ۳ شر هناخ د روش و رد رهش (عنابلا) نالوا عماج

Aترک ا ی اھا .ردرهقار د  

 ۶ یرلناسل و «شعا هلغ هماوقا ماط 7 رک

 ادرار الم هچ ايس یقاطر , كماوقا لر لصا .ردشلیا

 هو نر یکرلسالءو لزوک اهد

 ثح و الاح هد یفاطر یدراهسا ندتم همالساند



 مه 4
 نالوا رکذ « بولوا رشتنم هدفرط ره مالسا ید
 . ردلسم یلاها نوتب هقشب ندهشحو لئابق ۳۹

 هداعلاقوف یرلتراسجو یسهیمالساتیبصع درایلهچآ |
 ین رلم وه نالوا عقاو هلناءفد كرلتلكتملق «بولوا
 .هدک2ا هظفام ین رالالقتسا مویلا ,قزهقارب زەر
 دنه هدیسهشحو تاناوبح تاهررزج . رارد
 نامروا» هدنناسل ییالم .بولوا هاشم هرایکتكنیذیچ
 روللوا ی زا غناتوا غن :اروا ) نالوا كءد « یدآ

 . ردووح هدیراسانسا

 و هدنسیشراق یلحاس یلونح تڪ كرامو و
 كا كرلنوف « بونلو را هطا هرض زا میان هبهریزج

  هسامهانات « یی <« سام « قاراپ .ییاب : : یراکویب

 . ردب را هطآ وناغناووسان «و وقس «یواتنم یلاسهانات
 « لاقفنات تاسوب هدنزافو (هقالام) هد یدیق رش لحاس

 دل زافو روک ذم هلبرا 4 طا وال اب غنافناپ « غناداپ

 li) ل) و (وور) هدهدنونچ گرو افیسو دن

 منشا تشآ اهد و رلهطا كج وک قوج رب بر ها

 یرلءرزح نوتیلس و هقاب نالوا كوي ندنسیه
 یتوکسم هداز كا ندرازح نالیاص و دو

 ص ۷ ۰ ۰.۰. یبهیطس هحاسم «بولوا (سایناب)
 یسلاها ردق نوبلم ےراب E یغدلوا هرتم وابک

 یدلاح یغنیدلوا هرتمولیک می ۱۲۸۰ یک

 قرش و كو . ردراو ىيا ھا ق

 « بولوا قوج یرلنامروا كبوتیاس عقاو هدشتهج
 یخ لوفشم هلجارخا یترلن دع.یالق نانلوب هدنرجما
 روینلو ید رلینیچ

 «بولوا کسا یخ یت روم كس ەر زج هرتاموس

 توق لبخ قلود هچآ لوا هنس زو, جوا کیا قو
 وب یرب ندیکسا ینو رح برع . یدا یلتکوشو
 *شعا ترا یارحا قرهشان هنلحاوس فنر رج

 هب 4- طا و تب ند لوا نامر قوچ ندنو
 ندرت وا یدباش 2 ار اشتناو لوخ د هنیرلفارطاو

 هدنسد دال« خرات ۱.۰۸ رل یازیکترو لوا ل

 و و هدنسامدا كجا فک بوشاش هب هرام

 رح هرس هدناموق تلناشاب ناس هدراهرصوا .ردراشفلا

 هنمظعا مق كەر ام وس یس اع ود ین ةع ناشالوط دنا |

 «قر هل ا ةه امك 4: اج ت ین رادمکح هجا ندیا مکعا
 رادمک- مولا هک. یدشم رو ید قاعسر هنسیدنک

 ENE هسر أ كنس ەر زح هاب .ردن ونظم یغیدلوا

 وک 4۳

 هدا ۲ * رايكم .رددوحوم هدنفالخا كمااراشم

 راشعوطرل هلکسا هاک: راحت ضعب ,بوشانی ههرتاموس
 تح «بولوا یرابتعاو یم ر كب ی «هدەس
 ۔هحرد كا هقالع عطف نوتب-ب هدنرلخ را ۵

 را مک هر ندنوا . و

 نامه یر قم وکح موللا 6 هد هت راش تاج هب هب وقت

 هعرآ صوصا ىلع « بولوا رص“ هنتهج وات ِِ

 فرص یرلتیعوبتم هدرفرط نالوا یراتموکح
 . رد رابتعا

 هسور (Soumarokow) ی
a۔ وا نادنحارعهش رهاشم فور  

 تافو هد۱۷۷۸ و « شم و مد ۱۷۱۸ « بول

 - وش هدییدنک .بولوا یلغوا الارنح رب . ردشعا

 یردم كنرورتان یارسو ندنساضعا تلود یار
 بوزاب هک و هعح اف و هل اه یلیخ 2 . ردشفلوب

 بوارآ هدنخ رات هس ور ین رلماع یت دم كنس هل

 هنرصو لزع هلرامشا ضعب راد ههبرت . ردشلو

 قوچ كم كن هنبرتاق یعکیا . ردراو یراعشا راسو
 . یدنشلوا لان هنرلناسحاو تافتلا

Sumbawa, Sembawa ) ( 

 6 بولوا ٣ ندنرازح هدنوس 1 هوأبموس

 E EY E AS ۷ هللا ۸

 هترش ندبیغ هدنراهرآ قرش لوط ۱۱۰ ۰۰ هلا
 هلب زافوب (تسالاز) ندنتهح بی ,. رولوا دبتع

 (ودوموق) هلبزافوم (یبا-) ندنفرط قرشو (قوبمول)
 رظن علرآ ندنرل هطآ

 هدنتل | كن و و ی هیچ هبش رب كوس دتع یغوط
 (یام) هدنزخ آ كرفروک و و بۇلا یزفروک كو رب
 ۸2 یو م ردرو مس یسهطآ ۳ هل عسا

eA۱ روا هوا  
 نانلوا رک ذو هدنسرلاء لحاس e هللا یلاها

 یسهبصق رب هلیتسا ( هوابموس ) هنب هدنجا كزفروک
 هدنرا تروا - ردراو یس هدلب ر IE هلعسا ( ۱۶ ) و

 هک« ردراو یناکر ر یلتشهد هلیعسا (ورویموت )
VAN Aیسهمالناب نالوا عتاو هدنس الم رات  

 یسضارا . ردشلوا بحوم یتفل مارک ۵

 فدص هدنلح 3 یزوت نوتلآ دانا تدنم كم
 ینالم Gs . ردراو هدیسعیاو

 هتموکح چوا ا ىتلود كن امر . ردلسمو
 . ردیک هد (اج) ىسيلتوق كا .بولوا مسقنم

 هب ی رع لاعش هدنتهح لاعم

 تكنتسل اها



 م و س
 ۳ نددیفس رح ر رازح (5۲۳۸])

 سودر « بولوا 4طآ نا 3

 لوطاا و هدنسدب رغ لار یرح ليم ۱۵ كنسهبصق

 نهر زج هبش راط و نوزوا کما نانازوا ندنلحاس

 | هدنزغآ تلاد روزو .یکیموس یری ا لیکقت
 لوط oA هلا لام ضع .Ow قرهلوا

 یتنقیچ ك یلحاوس و مظتنم ريغ .ردعقاو هدیقرش

 ینو هیلرغ لاعش ندیقرش بونج « بولوا هلمآ رب
 ۱۰۰ یسهیعحطس هحاسهو هرتمولدک ۱ > او ۳

 برصو قلایق «قلشاط ییضارا .ردهرتمولیک م بم

 راو یرلغاب و یرلیک « یرلذامروا هلیتقو « بولوا

 یسلاها ,بولواقالبج نوتبسب هدلاح ییدمش «نکیا

 لوا هنس زون جاقرب .رواعای هلکلیجرکنوس فرص
 ا هکرطا عیرسو فشخ ت ناسد ك موس هدهطآ و

 یوا دوان كرلنامروا e هدنشلا قیاق ا

 زکلا « بولوا ضرقنم یخد تمتص و هد رزوا

 یعتا كنياق روك ذم

 افق بولوا یسهبصق كحوک رو یناملرب هدنتهح

 -وطا اهدو تا هبسفوم نددتفلب تدق و ود
 اا اتداع رالو و یر هناخ كنه رق یس

 . ردیل هرط او لمواد هج رد كج هبم ا هلس
 ینرلت ایح نوجا قمراقیج رکن وسیقاطارقف كنسیلاها
 نودم یثراق هیابنغا : هدلاح یرلقدوق هب هک ات

 «راراشابهدلاحرب قج هنیجآ كب «بوسم هلتروق ندقلوا

 لافس یخ رب « بولوا كحوس و مالغاص ینا

 برع . ردمالغاص و لدتعم یاوه . راقبح بورک

 ( سولیت هلرکید مانو ) ی ایلیا نانلوم هدنسیونج
 بوالوا هرادا هدنروص اضف ر رار هلسهر زج

 . ردیسهیحان رب ی ایلیا
)SumDa, Sema)ازح هدنوس . 

 كل هواح بول وا هر زج ر ر

 هدنجراخ كرازج ندا رک هرصر هدنفرط قرش `

 و هدنسیقرش بونج تل ( هوایموس ) ندرلنومو

 qo .ردعقاو ه دنسب يع بوذح هد (سرولف)

 ۱۱۸۳۵۲۱۱۱۷۲۱۳ و یونج ضرع ۱۰۳۰۱ ۵ هل
 قزرش د نادنیلاعش بی. هدنرا هر .قرش لونط ۲

 هرتمولیک ۰ یکاو ۵ یو .رولوا دتع هیونح

 یرلنامروا .رنازوا رلغاط هرص ر هون «بولوا

 ,هلغغل وا جارخا یجافآ لادنص یلتیاک « بولوا قوچ

 ۱ قرم را دلرهل رو هب هطآ

۹٤ 

 / اطب «بولوا قل هووا یرلفرطزاسو قلغاط ر

 ندکدتا سکی لوط دب هدنوتفو مولع راسو

 5 هنتلا راسو یلعق ینادلک ء نع «یسراف ۱

 "0۷ قرهلوا هد رق فدا (تاروس (و |

 ۱ ۳ : و س

 را 1 ید هل.ءعسا یسهطآ لادنص

 ام سما 5 ؛بولوا بکر م قدءزاسو ینالم

 ۱ دن لر جز رباط سر تم وکح تلف
 ۱ ۰ رونلو ه دنس هر

(Somerda)قام كن هیسورپ  

 ۱۰ 2 (تروفرا) و هدنتلابا درج ی

 اکرم (تدتسوا) قرهلوا هدنل اش هرتمولک

 ۰ «بولوا هبصق ر هدنرز

 . ردراو یسهقر اف كنفت

Somerset )8 )  

ed EEا  

 ۲ مع « بولوا ندتتالابا مقاو هد قلم اف یزفروک

 «( سلیو) ًترش میت زا 7 ال ایم ۰( یا وئروق )

 در بونج «(ترود) ندنتهج یلونج قرش
 هو .رددود هلب تل ایا ( نوود ) هد ز دنتهح

 ۱۳۳۲۲۵ ۰ ین ناولواهرتماواک +0 یراو

 ی 9 ی ردراو

 ۳ هلتقو .ردلدتعم یساوه .ردقوح

 رد دوا لیوح هباعسو هلران زلنوب هدمب «نکیا
 هدعنانص و یرلندعم روک «رقاب ,نوشروق

 3 .ردراو یس هندعم هام زوم هلیس هب را ضعب

 هاش کنهسنارف (52۱0۳2150)
 ۶ ۱۹۸۸ « بولوا ندنسالع

 ۱ 2 هد (وزقوا نا روس ) هد سر دالبه

 الوا ندالع ريهام .ردشعا تاقو هد ١٦۰۸ و

 | موس

 ةو « قوقح «بط بودا مولع لیصح لندنردب

 اس دو قور بوت رکوا | زسهحاوخ

 حب رل وا شا لوق نبه ذم ناتسلورب هل.تقو و

 2 (دیل) تاک «نوحا قمامتوط رس ییهذمو

 > ندنغيدنازق ترهث ر كوس < ا رابتخا

 |: یدنک ندنفرط 2ک اوروآ

 2 - ردشقارب حرش ردق ۸۰ «بودبا حرش

(Somnath) 8 9هدناتسدنه  ( 

 كلا كنسهطخ ( تارج و



 7 1  س : و

 رمش ر تا هدنق رش لوط ۲ لا لا

e 3هنندابع کار ) اونی ) هد رهش او رای  
03 

 . یدبا راو یرادیعم رب نبع كو كوب صو فخم

 كن نا و دلرهدو یخ د هدننامز

 ی D كہلا راشم عاش یغدلوا ش

 تیاهاح رد وج میم > تانموس رد جاعزا مدلب

 كن زاریش ی 3
 دخل و دونچو ا

 .ردشملوا بارخ هدعب .رویلیشالک 1 ندنتب ا

 م هن ) كنهسنارف (52۱۳0۷۲) 8
  ۱ AE(رازآ )و هدنتلایا ( هرا و كه٤

 ك :غامرا ( هرآ وا ) و هدنسیقرش بوذح هرته اک

  3وا كن ءطا رب عقاو هدنجما دلرهنو هدنراسپ لحا _

 هبصق ر یزکص اضق هدنرژو اولوب  ۳۰ ۱۲

 یزلدت کم ص وصخ هاناو روکذ «لو یمد«یسیلاهآ <

 «یتکم تایم یراوس ,یبتکم عیاتص ۰.۰ .۲۰

9 

39 

 ضار روهشم یسهزوم «یسهناعتت یواح یالب
 یر هش ر راف اسو وت ریما ءطالخ یالقو ۳

 ۱ ۰ ردراو
 هک<ردرهن ر هدهسنارف (50۲0۲06) 0

 و تنور ا 44

 تنس) «كرهديا نایرجییغوط هبرغ , هل ا
 هتلاا نالوا یعانمه  <رورملا دعب ندنرف او

 ندننایو ندنجا كن هب صق و رهش چاق رب «هلا لوف

 ییا ۶ .رولکود هنزک د (هشنام) هد رگ ا

 یار . ردهدنل وط هرتم ونک 8 7

 جوک لافس ریس هدنجا . ردراو یغلقا- طب حق

 و اوز لودحر ازا وتم هل سار ندنشالوا

 (وتسا) و (مزآوا) هد لیسهطساو لودج 8
 . ردا طالتخا هلیرلرهن

1 

 ر هد ا

Dép. de Somme ) ۱ 1كب هسنارف )  

 دلاعش .بولوا ندنسهلاعش تالابا 2

 افرش یمزا وا ۳ هندس شا ارض )ا

 ةحاسم « رددودحم و طاع هلن رلتلانا (ت)8

 یسااها «بولوا یو ۲۷  یسهس

 . رد رهش (نایما) ,یزکم ۰ دک

 نایرج ندنجا « بولوا لکشتم ندنسهچراپرب كنس

 رب «بولوا زود یسضارا .رداعسم هلمعا دره ندیآ

aE 
9 
Hae 1 

۳۹۹ 

 کا بودا طبض یربش و یونزع دوم ناطلس
 جش اذه عم . ید شما لقن ههنزغ ینارمع را

 .هطخ (۲وتی) هلیمظعا مسق كنسهطخ (هیدراتس)

 هل یو

 اورا و یتس هلیرلیاچ ( هیون )و ( هلس ) و هلروک ذم
 یئاط هبنا و یروماج یجهلول « ی آ ۰ رونلوا

 یرارباچ یمنص .هدهسیا زا یرلاعم یمیبط .ردق وج

 «ینوایحمب رش هلا هعونتم راخذ یبالوصحم .ردق وح

 « هعونتم تانا راراب هنجارخا غاب « رونک «نتک

 هلب رلت ومق و ریغیص ۽ ردنرابع ندور و انا« ستات

 لبخ « بولوا قوچ هدیرلب زا . ردقوح مجرب

 «كرم «قومای «بولوا یرلبا كم یتیانص .راقچ لا
 > لکش هلب | 6-4 وذتم aE ندنلبق وا ك 1

 هناخگا دو )اشراف و 9 زحا ا

 « بولوا كلش ا كب ىتراج . . ردقوح یر هناخابو و

 افت مآ کا ( یرلاو تونس ] لوح مع ىلع

 بک نداضف ه تلابا . ردبا ترا قوج تب هلا

 ۰ ردنواح ین هدلب راد ۸۳۰ و هح أ ٤١ «بولوا

 (هروالىدارت) كێايل اتا (50۳0۳۱2) ۱ 1

 هرتمولبک ۱ ۵ كني وا و هدنتلابا بن

 هردراو یسلاها ۷ ۲۰۰ «بولوا هیصقر هدنف رش

 تيالیمو هدنسهطخ هدرابمول كادلاتا هن س

 هبصق رب هلعساو یخد هدنسیب رغ لامش هرتمولبک ۲

 ۳۸ نددالبم . ردراو یا اها ۳۲۰۰ بولوا

 هدهبصق و (نویکسا) ندنرارادرس امور لوا هنس

 بولغم ندنفرط (لابیثا) روهشم یرادرس جاترق

 ردشلوا

(Soumet) ۱ 

 هد (یرادولت-اق) هد ۲ بول و

 وا لندنسارعش هسنارف

 كوس ادا ردشما تافو هد۱۸ ۶ ۵ و شم و

 6 بودا تانا هننادناخ نورو ه دعا و وال وا

 ىل اه چاقرب ی دنوم وا نیست را ضع)

 ادب هک. هل ر اف یزمق . ردراو را اف

 دارا هل اه هنس دنک ردهفوررعم هلک  د (عابهتلاد)

 صد هڪ ندنتافو «یک ییدشا ےدراب هدنسس ر

 ۰ ردشعا رشن و 3 ىنراثا ضع

 هیدراهول هدابلاتبا (50001۳0)
SEARهدنتاابا ) هل وه رف 5) ایه هطکب  

 (ونلوا)و هدنسد رع لامت هرتءولک ِ ا

 یساانها NSE «بولوا ه-ہصق 2 هدنرزوا یر

 . ردراو

4 ۱ (۹0۲0 eا)( دنالس) كنهقراعاد  

 بونج_ كجوسا هلسهرییک هدیزج ل ا



 ن و ش

 یزیکد قیطااب هل زکد تاغناقو هدنسهرآ یلحاس یلرغ
 راط كا او ۰ یو .بولوا زافو ر هدننچ

 یستنفا .ردهرتمولک ۲ هدنرب شینکالاو ٤ هدنلحم
 ردق هتفو نیش لود هقراعاد .ردقوح یروفانآ و

 ِ یدریلآ مر ندرلیکن ک ندزافو #

(Sonderbourg) ۱ ° ۰هنسور . 

 E غيوسلشا) عدو دل وس
 ٤٥ كني وساشا و ماد هم هطا (نسلا) كن هطخ

 بولوا هیصقرب هدنسیقرش لامش هزتمولیک

 .ردراو ینایآ مالفاصو یسهملقر کسا ,یسیااها

 رهاشم )Saunderson( ۱ ر

 هدنسهیصق (نوتسلروت) كن هرتلکنا هد۱ 7۱۸ ۲ «بول

 هدنشاب ر .ردشعا تافو هد۱۷۳۹و < شم و ط

 الصا «بولک یمع هننرازوک ندنفل هتسخ كج نکیا

 « كرهدبا نونف و مولع لیصح .هدلاح ییدمروک
 هع و هبضایر مولع هدننوتفااراد چ ریماق

 كعد 4 تور ء یدنشاوا یی دب رک لا, تب رام

 یک حرق سوقو ناولاو اض ثنامعا ر زل یفب دلوا

 ر_ دقت هلتح صف لاک كرهرو سرد هدنقح لئاسم

 وا ندنویعیبط و نوضایر

 رب :یدروتیدوک برق تب یا هلتسم تابثاو
 ؛ شهزاب باتکرب هدنقح یساکعنا كنایض هلماتک ربح

 .ردشملا حرش ینرلباتک ضعب تبوتوین و
(Sunderland)تای هرتلک |  

 ( رو )و هدنتلابا (ماهرود) أ دیالردن وس

 كماهرود قرهلوا هدنرصنم كنم رهن

 «یسیلاها ۱۳۰ ٩۲۱ «بولوا رهشر هدنسدق رثلاعش

 « لو ریمد «یسیریوک ريمد 2 لزوک .ییایل لمکم

 شاوتسالا , یراهاگتسد صوصخ هلا اس

 روک.ربمد «هتسارکو یرلهقرباق نارطق هللاهشیش و

 | .ردراو یتراجم كلشب | كم قلءتم ههزاسو قانوق

 هب درابمول كز ادلاتا 0 ۰

 u ا 2 و ۱ و رد وس

 یزک ككتلابا نالوا ییانمه هدنسدق رثلاعم هرتمولک

 هدنرزوا ته رب ,یسیلاها ۲۵۰۰ «بولوا هبصقرب

 هلیعسا ( ونزام ) هدنراوج و یتراجت كاشیا «یمهماق
 لام قاایا وردنوس س .ردراو وص لندعمرب

 دودح هلبتلایا (هماغر) اب ونج و هللدودح هر وسا
 .ردراو یدل اها ۸۰۰۰۰ بولوا تلاا كج وکر

۹٦ 

 1 رخ تار و وو HE ا

۳۸۰۰ 

 شع«۶۱ لوبقیالسا ندزونه هدنرلغاطو "

 | هرتمولک ۰

 . ردشمزاب هم انتحامس ۱

 رغ هرتمولک ۸۵ ك (روداولاس ناس) و هدنتر

 اح سس (
 2 را فن دن وس

 . رددودګ

 نما (de la Sonde یریازج ۹

 5 مرا املارتسوآ هلا اس ۲ سو

 وب (Archipel Asiatique) یرازح ناو

 نیرو هنس هموم تثىه را هطا قوحر نااوا هری

 هش هقالام كنينيح دنه یرازح هدنوس . ردعسا

 ضرع ٩ ۶ ددهتسهعطق ایلارتسوا ندنسهر زج

 با ۹۲۳۵۸ و یلونج ضرع ۱۱۳۵" هلیا یلامش
 رس ییلرا 2 هءدنرهرآ ,قرت لوط ۰

 «قویمول «یلاب هقشب ندنس«ریبکرازح ونروو هواح

 e رو# «سرولق < وس 6 هوایموس

 رو اما یک ا ردیواح یل هربغص رازح قوح

 EY یسیل اها كنس هلج «بولو بان هکنلف

 م م هرزوا تیموم یسلاها .رونلوا نیمخمت ردق
 منوط ما ز زکلا «بولوا بوس« هنسنح ینالمو

 مار ۶٩۱ ضعإ

 شا .ردقوچیرنکرب .روینلو هیشحو
 : .هل روس تعجارص هنصوصخم ما كبر نوجا

 ا هسێارف S0n ne( 21) تا 5

 هدنول هد ۰ سا 4

 هردشعا تافو هدسراپ هد ۱۸۱ ۶ و شمع وط

 H1 سو 0طا یک هدنراوح راق سغادم هن هنیک یکی

 چرب «بودبا تحابس هنیچو دنه هلطبع رحم رازج

Sonsonate (آ )  

 ب (ںوداونا ) كنيطسو | هنانوسوس

 .EE ae - ء بولوا هبصق ر

 ۲ . ردراو ینا تال ثیا هدناحاس

 ۶ كلام هقسکم (5010۲۸) ۰

 ۲ E نالوا یانمه كنس ۱ هر

 صف رب هدنبونج هرتمولیک ۷۰ كن ( هیسیرآ )و
 3 ۷۰ . ردراو یسلاها 1:۰۰ ءبولوا

 لغ لام تان هقرسکم یرومج هرونوس تم

 7۳1 لیزفروک هینووفیلف اب رغ + بولوا مقاو
 د «(1ولابنس) ا اب وذج ٤ هلش ر وهج هسروفلاق



 ) 2 تب

 كلام یخد " الامش , هلرل روه (آوهآ وشي
a:رددودمو طاح هلشروهچ ( هنوزبرآ ) . 

 هرتمول یک عبر ۱۹۷ ٩۷۳ ۰ یبهیتس هح
 میم نوا رم بولوا یش هد ۱۳۶ ۰ ییلاهاو

 ۷۰۷ ۰ یزک س .روشود یک ۰ هنشاب هرتمولیک
 -ارا .ردیسهبصق (ولبزومره) نالوا مماح یلاها
 عفت یرلتهح لاءعثو ءبواوا 7 یسع

 یسهراج هایم ۰ ردزود "ةبسن یرالع بیرق هلحاسو
 هدرلتیروهج راوج ,بولیکو د هنزفرو هبنروفنلاق

 رلیاچ قوج رب هدنلخاد تیروهچ یرابنا ندا نامی
 و . رولوا بصنم هزفروک روک ذم هلا ذغا یو

 ,نوسناسآ : قرهالشاب ندلامش یراهعاشاب كران

 كا هدلرلن وب . ردنرارپن ( ونام )و یتوقای «هرونوس
 كنسیلاها ۰ رد ( هرونوس ) و ( ینوقای ) یرلکوی
 كت روهچ و .هرزوا ین دلش آ یو ندنفلژآ

 یرلف رطرثک | .بولوایرک كب زونهییندمو نارم*
 .ردنوکسم هلبا هیلصا "ی ها نانلو هدنلاح یثحو الاح

 «یرس ءوغایاپ : قرهبالغاب ندلاعشیر هصاشاب داران و
 ( ساعا وغ ) . ردا ق وامو یوفاب « هوا ءا

 یرغولط هلام یطخ لوب ریمدرب ندا ادب ندنسهکطا
 رورص ندولبزومره نالوا یزک « بولوا هقگ
 كلام هداروا « قرهلوا لخاد هب همقک كلام لا

 هدایز] .رودبا قاصتلا بسک هلطوطخ فی هروک ذف

 تعحاص هنسهدام « هتتسکمو نوجا تال صفت

 ر
)Ri0 Son02( 4 3وس تن هقتسکم  

 5 ۱ هرو وس ۷

 « ردرې رز هدتروهم هرو 1

 ا

 ناب رح > یغوط هب لوح برع ەدعلو هب وج بو رج

 0 ناک ن دلم ه دنس هیصق (ولبزومره ( كرد

 ندل امش هدنس هبصق ولیزوم ره «كر هدا نایرح ییعوط
 برع هنن هدو هب رع عاقتج الا ۲۳۳۳ 1

 كنسهرزح (نوروبی) « بوئود یر و طا هیونج

 -ووفیلاق كرهدیا لیکش میخ ر نوزوا هدنسشراق

 ارم ۰ رولبکود هننزفروک هي
 هدنف رط لوص 1 یر بولوا هدزا وط هرتم

 لئابق )اء( هدنرلفرط غاصو ؛روشنو هبصق تا

 رو دنا نالوح یسهیشح هشجو |

  هبییونج برغ هن هدمبو هبرغ «عاقج الادعب هلر بت

 | - ولیک ۰ اب شن مپ

FY 

 أ هب هقیسکم « هلن امن هدنن ر و« (هنوز را ) كب همت كلاع

۱ 

۱ 

 هزاکبل وتق رلن ات ستور هدرلغاط وب ها

 ن و س

 تنك هرتلکنا (867۵002168) اش
 ولیک ٩ ك (جمریموت) و ی ماوس

 تن راد نلیکود ) هب ه سړ مات ) هدنتسدب ع لامش هرتم

 4 هدنفاصتلا لم كلو ريمد یکیاو هدنرزوا یرب

 یمهناخریقف «یتکم «یسیلاها 1۲۹۵ بولوا هبصق

 . ردراو یراکشوک لزوک هدنراوجو

C6761 165( ) ونح تهح كي هسنارف. 

 هنری کښ لا ها

 شرا هلا یداو ر ندنرلکتا كز هيظع لا

 یرعوط ه قرش لام ندر رع بوح «هدلاح یمنی دلوا

 هلیسهطساو یرلغاط ( هدنرژرام ) « بولوا دتع
 اط رب اهد . ردبا قاصتلا بسک هللابج (هینرووا)

 (هروژ) و (ژ-وو) «كرهدبا لیکشت هرص رب هلرلغاط
 (هرآ ول)و(هنوراغ) یهدییغو ؛رولوا دتع ردق هنلابح

 ندنراهضوح (هنوگاس)و (هنور) یهدقرش ینرلهضوح
 یونح « بولوا مسقنم هی چاق رب . ردنا قیرفت

 هشراف و سوني سا « برواو یرلغاط هرق ی

 ۱:9۹ 0 ؛قرهلوا لءاش یخد ینرلفاط
 (هنوس) ت یلعسو : راقبح ردق ه هرتم

 هسرژو هراوو و «نادووژ «ردیسارو ناد

 هبهرتم ۱۷ ۰6 یرلعافترا .بولوا لماش یترلغ ط

 هلوراش و هلوژو « هنويل یعسق یلاعث ؛ رولوا غلاب
 یرالع كسكو كا ,بولوا ترابع ندنرلغاط یرا هطخ

 ۔امز نول یجدرد نوا

 مک و

 ك 6 بو دیا تموا2۰ تقو يخ یثراق هرکه

 . ردهدنعافترا هرتم ۱ ۳ ۵

 . ردشل و عوقو را ه رام هیازب روځ

 ۰ یدبا هانک ندشن وک ,بولوا ترا وز اویا 3۳۵

 | ینیلوس
 نوصسطریهاشمهسنارف (5000101)

 هد ۱۷۰۱ « بولوا ندننیحاسو

 .ردشعا تافو هد ۱۸۱۲ و «شعمغ و ط هد (لبوول)

 «هراغع كلام ءرصمو هدنس هس رع لحاوس كناقرفآ

 همانتحابس چ اقر «بودنا تحایس هدهامور و نانو

 هنسییبط جرات روهشم ك( نوفو )و ؛ شمزاي
 ۔هدیا هوالع یخد یروبط ییدروک هدرارب کیدزک

 دلج ۱۲۷ یقرهلوا یلهوالع هليو یروکذم را .كر

 . ردشعا رب هرزوا



 اع 9:

 ندنتالابا یلامش تااتسرام (0:۱)

 رش ه(قاتیل) العش .بولوا ] حس
 یخد اب ی..(تنومه) بوج ؛(داغون )و ( روموک)

 ٩۰ یو . رددودح هلن رلتلابا ( نارغ ) و ( سراب )
 یس اها ۱ « بولوا هزتمولک ۳ کا و

 E ر دس هرصق (لهوسان) یر ` ردراو

 وک یرا دم ین
(Suhm ( `روم رھ اشم هتراءاد  - | 

 شمت وط
 بات ك لصفم و رعتعم چاق رب 5 Ain 4 خم ات لاوحا

 ۱ یرلیسنو لصا تلهیلاعث ماوقا هیسانلاب « بوزاب

 هدغامن وقهد۱ ۷۳۸ «بولواندنز.خ

 تهتراعاد . ردشعا تافو هد ۱۷۹۸و <

 .ردشمر و و قوج كب ه دنّهح

 ندهاص یامدق E ۱ طب وس

 رضاح هدنسازغ ردبو « شا ترج هشب- «بولوا
 ربارب هلبا نایعلو ( هضر ) رکب ابا ترضح . ردشملوب
 ..یدبا شلناص ندننفرط نا . بودی. هماش
 ۳ هل روس تمحاص هنسهدام « ناو » ]

 ندههاص ( یراصنالا طاخ ن )
 3 رارض هدنس هعقو 3 «بولوا 1 بوس

 . ردشلوا دیهش هلدب باطلا

(Suetone 13هم اش |  

E1 و ۱  
 «بولوا تبع هلا نیل جک . ردشمتوط هدنراخرات
 قلاع جرت دلرصیق ییا نوا .ردیتاپ یرادرباخم شمب
 .رددوحوم رار هلب را | ضمب هر ان یاتکو بوزاب

 : Eكياذ چاق رب رز هحور |

  a(یدزالاثرالان دیو ] و دنعما

 ‹كر هلک ه یون ترض»> دزن هللا یغک ی لآ ندنموق هک

 نب دیوس )س . یدیشلوا فرشم هلمالسا فرش
 كديرلنمشد ىب( یعرضحا ريج نب لئاو ) هک ( هلطنخ
 نیع هنفزدلوا یردار « نوجا قمراتروق ندنلا
 «هدنکیدشارب رقت هدیونترفح ر وضح ین هصق ,بودنا

 بی . یدیشلروس « نمّولا وخا نموا تقدص »

 هللا ( هعافر ) یردار هک ( یعاذلا دیز ن دوس )

 ۱ هدعل و ؛ ؛ شاک هیون ترضح دزنرار هل ردارب رکیدو

 یسراف نالس - ۰ یدیآ قعلا نک اس هدنطسلف

 ۱ را دن وس ) تب ۰ دب وس نالوا یسا دازآ ك (هضر)

۳۹۹۸ 

 دم ۱

 «بولوا نکاس هدهفوک هک (یراصتالا صاعن دنوس)
 0 یی «هدهسا شا هغ رش ث داحا تاور ۱

 .یدیشمریدلوا نالسرارب هلیس هبرضر , ترولق

 و 7 کر

 8 کسو رعاش هک (ینوالا یرامنالا تعاصلا

 . (ماص) مرکا لوسر ترضح هدجح یاننا ,بولوا
 » ۳ «هدقدلروس توعد همالسا ندنبناح دنا

 | لآ رفندنومن ترضح بناج یشراق اوو ؛
 9 د « ردزوسر لزوکو « ةو توالت ی

 ندنف رط جوزخ هدعب ۰ یدبشمهلکه مالسا ید هسدا

 ۹ درلشع تداهش هنمالسا یوق هدقدنلوا للت

 ژدرانلکهمالسا ندیکسا هک( ییملارضص نا دیو-) بس

 رضاح هدنتعس ناوضرو هدنسازغ (هبیدح) « بولوا
 د یعوطا اهد و (قراط ی دیوس) س ۾ ردن

 = [. تعحاص هنسهدام « قراط »| (دنوسن قراط)

 ثب دح رب هک (یلهابلا دبوس هللادىع وا) . ردمف

 یراصنالا دیوس هبقم وا ) س . ردی-یوار كف رشت
 لندن یدنک هبقع ییغوا هک ( یتزلا اب و ملا دوخاب
 (4وم) هک ( ورم ن دبوس )س . رد دتا تیاور
 شام 3, دی وس) سس .ردشلوا دېش هدنس هير اح

 كرا رارض دیس ندیونن ترضح بناج هک (یراصنالا
 رد د ۰ ردير تیاذ جوا نالبروم كلانا هنم ده

 ت .رد e 5 ووا ن 2 یسیکیا

 Ê ی آ ۳ ب ترضح تا

 4 یرلنفد داصدنفا (ماص) تاساک رخ یدورو

 لا هنفرش یرلب ون تبحو تیاور «هلکع | فداصت
 هدارو بونل و هدنس هب رام هيس داق هدعب .ردشمام هلو ا

 « بونل و رضاح هدشنفص هدب وضا ص ترهح تدعم

 - تافو هدنش اب ۱ ۲۸ه دنګ رات ۸ «هدننامز فسو جاعح

 هک (ن دیعاا سون دبوس بص صوبا ) — ردشعا

 یتموا) -- ۰ ردیورم فی
 و رضاح هدنسانع ردن هک (یناطاا یثخ نل دوس

 ناثع هک ( یتزلا نرقم ن کیوس ) بس . ردندرلن انل

 نت اس هدهف كل « بولوا یردار تل رقم ن 1

 یر اصنالا نامعنلا ی دوس ) بس . یدنشاوا

 کهرکص ندنواو هدنسازع دحا هک ( راما یسوالا

 « بونل و هدیون ترضح تیعم هدنس هلج تاتاونع

 ل9هتدم لها . ردشع| تیاور هضرش ثیداحا ضعب
 ۱۳ ایا هرم دوس ]دم دوو

 رش ثب دحر ا ل 3



 ی و س ۳ ۲ TT و

 نارحو هد ( رضم راد ) 0 5 0

 ةندم هلعسا وب س . یدنا هبصق زا روپ دا

 رپ هدنق رط ماشو هدهفاسم قافانوق يا ندهر 2

 « یدیا راو هب رق ر ید هدناروحو ع ۱

 وش > بولوا ند:بسا رەس نارا ۰

 : ردکنوا یعابر ۱ بو
 ددرک تسپ ورس دق ییآرد رکا نمچ
 دد رک ت سم قلخ لد تیازفناچ لعل و دز
 دراکذ قب لثع وت تروصب را ثالف
 ددرک تسرپ تب هن هک ن السم ېک دون

T7 a 3 
 هبک اطنا كنغاڪسو تالو باح ۱ هب دوس

 i نیوشا نا 9 ری تور

 تی
 كني نم یرپ یصاع و ةد اف

 هب رق ر ی زکر هح ات ه دف رط يلامس یل اف

 ار رع دق رهش د (هنکفلس) دوخاب ( هقولس) «بولوآ

 یک کس هدعدق نامز هو ی یو دنر ا :یراهآ

 بارع یدعش «نکیآ راو ینایل یت ردا کک
 .رو اهدنا برقت یافس هدنم وم زاب زکلاب بو

 نام صوص ا لعو یتالوصحم كنراراوح اذه ت

 كنتاجارخا بولب ردنوک هجراخ ندهلکسا و یو

 .رولوا غلاب هباریل كرب نوا زکس یونس نك
 ۱۰٠٩۰ «بولوا 3 ندهرق ۱٣ ی هتنحلألاد

 . ردراو یبیااها "

 برم كن هتک كلام 0 1

 هدنسار ( هاتوا) عقاو و دن

 رهن « بولوا لوکرب یغیدلوا یبتنم كربن ولو روش و
 ندنکنا یبرغ كنیونح ےق كنغاط (جاسهاو)

 بوع تاتو هب ین رع لا هدم 2 2 هلا

 لام” ضرع A e EI ییغعوط هب ی وئح

 - ود هلوک نالوا یمانمه هد رغ لوط ۱۳ هل

 هدایز ندهرتمولبک 2۰۰ یلوط كنيسارجم . رول
 قوچ رب نبا ندفاط روکذم ندفرط غاص .بولوا

 هرتمولک ۳۵ یلوکر بوس -- . رياآ رلایسو راهرد
 عبص ۱۱۲ ؛بولوا شینک هرتمولیک ۱" و نوژوا
 لزوط ییوص ۰ ردراو یسهیعس هجاتسم هرتمولنک |

 . ردقالبجو لاتا یرراوجو لحاوس «ندنفیدلوآ |
۹ 

 ,e و

 ۱ ترارع ل دنمسد رع مىق كەر ز

 (Suez) سوس ی لع وط اهدو

 لات یاس رج عم هو
 هدنساتنم دزفروک نالوا یعانمه عقاو هدنسیب رغ

 قرهلوا هدنسډ واح لخدم كلودح نالوا یانمهو

 هلکساو هبصق ر هدنق رش هرتم ولړک ۱۳۰ تن هرهاق

 یزو یهاتزت یار« یا اما د کاتو لوا

 كنلودج شیوس .ردراو ینایا شلوط هلموق امسقو
 یرزکص كنساغنود لناذع رجا رحم لوا ندنداشک

 هن رلفرط دنه و هنا رحم هلت( هؤ د نداروا .بواوا

EEقوس  e Eشو هدلاح یکدم  

 . را لافس رصم رار هلفلوا ییخدم كنلودج

 «بولوا یزکس كنرلتءاشاا هدرجا رح هدددنس

 هیصقر یکسا ۰ ردراو یهر تراجت ثاهبا یلبخ
 قاهرآ رب و «یدبا ( هوا ) یعدق مسا .بولوا

 ج یدشقلوا هی (سرتایوشق)

{Isthme de Suez ( 

 هنس هعطق ایسآ یا رفآ "| یخزر شلوس

 یتسهررزج هبش انيس « بولوا خزر ر ردیا طبر

 یزفروک نالوا یمانمه دارجا رګ هکر هاا

 ا داو دیفس رح هلم ساهم

 ءقرەنلوا داش رفح نخل خزر و < رد هرتمولک

 اق رفآ « هلفلوا لصاح لودح ر ىع“ هلم ا وب هن

 هردشمالاق یمکح كخزرو ؛ 111 ىدا یس هعطق

Canal de Suez ) 

Ml 1 ۱ لودج شل وس 

 ا ا رګ هلا دغ رح هدنخزرب

 دقاسم هنروص كنار كو كا ,بولوا لودح رب

 یاقرفآ و ایلارتسوا و ایسآ راسو نحو دنه «هلغملوا

 یی رحم قیرط یهدنسهرا ایوروآ هلنکلاع قرش

  وط یتورپ ديما قئافسو «شمریدنیا هیراپ یراب
 هددشسرح لودجو .ردشهراتروق ندنتفاکق عشال

 ادع لم”ا « ینامل دعس ) ییعب )یش ترو )

Eیرعوط هب ونح فلبا ادب ندهصق نانلوا  

 رگ ءرو راا دعب ند نجا كلوك چاق رب < قر هازوا

 شیوس متاو هدنسامنم كن زفروک شیوس كرما

 بولوا هرتمولبک ۱۰۰ یلوط . رولوا لصاو هننایآ

 در ووک یکایک این دن را اب مولا رف دما
 ر كوب یلخاد بولوا ( لوک خاسم ) ینرد كلا

 یسهلکسا تن ءرهاق هدنرانکو « شعوق هنلاح نامل



 اک و ی

 یا یسهبصق هیاصاسا « هرزوا قلوا هدنکع

 بونجو لاءثو قرثو برغ لودح و . ردشفلوا
 تیندم «بودیا لیهت قوح كب یتادراوم هدنسهرا

 تمدخ قوج هنراشتنا و قرت كا هبمومت تورو
 قیرطر هدنسهرآ دیفس رحم هلا رجا رم . ردشعا

 «قدهنلوا سح یر ندیکسا یموزل یداشک ی رح

 داروصت و ( سیرتسوزس) ندهعدق هنعارف ادشا

 ادتنا نددیفس رحم قجماو ؟شما اد هنسارجا

 م ره هدع) «بودا تنقعا یاوف قم كا كلر

 رفح لودج ر وا شود هل سار دروک

 تابلمت وب ینیدالشاب تنو . یدیشمالشاب هکمریدتنا

 ندا طر یرصم هدعب و ( عاخم) ندنفالخا هه سج

 ا
 كلودح تابرا_ع نالو عوقو هدننامز رایلامور

 نایردآ ونایارت «هدهسیا شاوط «هلنلوا جتنم یبلامها
 لارمها هنب هدعرو ؛ شلدنا خاصی هدنرلنامز

 وا تمقعا ندنفرط هرن ارا كولم

 - الخ نامز ( هضر ) قوراف رع ترضح هدننسهرص

 ندنفرط ( صاعلا نن ورع ) روک ذم لودح هدنتف

 ندطاطسف هعذد و « قرهنلوا داشکو رفح قدی

 «نکیا هرتمولیک ۲۰۰ یلوط ندیکسا «هلکلریک یغد
 | هدننامزهوماكولم .یدشفلوا غالبا ههرتمولیک ۰
 دروصتم ندهمسارع ءافلخ ءقرهنلوا لامها ندیک

 كسك یلوب ىوش هرعلا ةر زح كرل رصضم هدننامژ

 شلدبا دس نوتبسب یلخدم یهدرجا رحم .نوجا
 .رددومشم و قاب یرانآ مویلا كعدقلودح و .یدیآ

 روپ لندنتف بایرا هسنارف هدنخرات ۱۸ ۰

 كرها بیقعت یتسارحم كلب ( سپسلود دنانیدرف )
 قیرط ر 2 زکد کا ه ی رعوط ند یغوط

 یروصت و هد ٩ « هلر وصن یداشک یرح

 هب اہامع « كرەر دتنا لوق هناشاب دیعس رصم و دخ

 تنسینات نرشت یسیدالیم حمیرا ۱۸ ۰۹و ؛شمالشاب

  رابمف وا دا لو السا مد ۰

) Golfe de Suez ( E 2 
 یامهتنم كرجا رحم ۱ یرفزول سوس

 هری زح هبش انیس نالوا دنع یغوط هونح هدنلاعش
 یر كزفروک یا نوزواو راط کیدتا لیکشت كنس
 شیوس .ردیزفروک هبقع یرکید «بولوا یسیب رغ ینعی
 یمن هلمعسا كب «اک- | عقاو هدلامث یانم یزفروک

422 

 (هدلاربج) ندهممالسا راتآ هن هلسارسر هلاق ندرلب رع ۱ ی 23

 نوتل اه و _یسلق ر عنصم كکوم هرتم ۸۰ هلیمسا | ۳ کا هایت نود

 لیتو 5 رام رك هتلاح كورم نویسی |

 یغوط هب یب رغ لامش لندقرث بوئح وقت دارآ

 ولی ۰ هدنرب عساو كلا کاو ۱ . رولوا

  تهج كانلخدم « بولوا یلاخ قهج کیا ۰ رد هرتم
 ا روینلوم رلهظا قاط رب یلاخو قلابق هدنسهیبرغ

 رز امن اپسا (3671110) ۱
 3 ونح هرتمولک ۳۸ ۵ كديردام و هو

 ۱ 1 لا یداو یتعی (ریوکلا داوغ) قرهلوا هدنسدب س

 طبخ لو ریمد چاق رو هال رانک لوس كنغامرا

 ندرح یاذحو هدنعطاق هطق

 ۸ ۲۱ ۲۳ هلایلاعشضیع ۳۷۲۲۲ 4:۳ قرهلوا

 ۰ بولوا رهش رب یزکم تلایا مقاو ہد برع لوط
 تک ويب جاقرب «یفونفلاراد «یسیلاها ۰
 3 دنرزوایر هارخ كس رش عماج رب .یسهزوم «یسه

 هدنمافترا هرم ۰

 ليا رصقلا نمي (دازاةلآ ) «یساسیلکرب كوب شلبا

 هلو سد دام هیریم «یساشب رب رکید هلی « هلق
 و یسهناخش وط «یسهناخ ریمد «یسهَم راف هشناو نوتوت

 .«ردراور یسهقیریاف ناسرو دوس رز و یسهن اخ و راب

 ك هلیتقو هدرهش و قرهلوا هلاق ندننامز كرل رع

 .«بونلوا مس هشقا یهمریصو راشاق كا قوح

 : تعنص وب هكا «نکیا راو هاگتسد ردق ۰

 .یتراج «هلغلوا دعاسم هنسمتمج ردق هرپش تافس

 كنبصنم رهن ندفرط رب هدمب « نکیا كلشيا كب
 سیقاریغآ و تماسج كتاف ندفرطربو یدسهلموق

 لتیلکءدنراراوج ۰ ردشمریتک للخ هدهنتراجم یرلغا

 ونیز « بولوا یرلغاب هلبرلجاغآ لاقتروبو نویز

 ریمد لزوک یکیا .ردندنتابارخا هجاشاب بارشو یغا
 .ودراویتخ.ر کیا هدنفلن وزوا هرتمولیک ٤ لسير وک

 ۶ « بولوا هدنزرط برع یرلفافوسو هناخ رثکا

 8 برع هنب یغد یسهینا نالوا شلباب هرکص
 ا ىللاها . ردشغلوا اشنا هرزوا یسهرامعم
 رلصفرو یراشلوک افو ,بولوا لئام ههعلکا و
 8 هدندنع رلب رع .ردقیص كب یرارانن یعومعو

 و هدنقح یلاوحا کتقو وا  بولوا فورعم هلیسا

 ۰ ۱ . هلروس تمحاص هب هک

E: 

1 



 ی و س

 ) Province de 5۵۲1۱16 ) lll i ا

 هدنسهطخ (ایسولادنآ) كنابناپسا] مک
 كنغللارق ( هللوس ) یساو ندنس هس ونج تالاب مق

 ہلامش « بولوا یر كاا چوا یغی دنلوب مقنم

 یونحقرش « «(هودروق) ندنتهح یلاعتقرش نا
 (هول وه) یخد غ «سا داق و ‹هغلام ندنفرط

 ه قرش بونح ند رع ل ارش ه رد دود هر

 هرتمولنک ۱ 7 یا هدناع شینک كا ۱۶۸ یو
 هرتمولیک عبر ۱2۰ ۳ ین ور عطش هحاسم ووا

 امش دودح كتلايا ۰ ۳ IN EA ینیااهآو

 -اریس) هدنسهس ودذح دودحو (هنروماریس) هدنس هی ۱

 یرضوط هنجما كنلایا «.بولوا دتم یابح ( سا وب
 هدنسهرا كرلغاط هرص ییا و . راردنا دیدع رلوق

 ۱ .روق) مە رهن بول و یسارح ك (ريبكلا یداو)

 قوچرب ندلوص و غاص و « كرهلکن دشنلایا (هوو
 فیل وس نالوا ی زکر .قرهبالب وط ین را وص كراهنا

 لیکشت رلقلقاطب ماطر هدیونج اهدو ,ندکد کن الت
 .اسمرزآ ما ندنتلایا هلوس .هرکص ندک لا
 «هرکصدقدرآ ین رلتلای (هولوه) و (سداق) هدف

 ید ولیکو د هت زفر Oy داق كني الط طرح

 و هدنلخاد یسهضوح كعامربا یو كتلاا لهو

 اهد هللا یربن (لینش) رومشم ناک ندهطانر هند
 ( راغایالاف) «( رقبلا یداو ع راقابلا داوغ نشا

 «رابو هدندغاص و «چوا رکید هلرعسا (هنستوه) و
 رلیاچ قاط رو رهن چوا رکید هرلعسا هلوئوم «هلاق

 .بوبوروق نزا یغوج كراون . رولکودا راایسو
 هداملاقوف راهووا عساو نانلو هدنفارطا یرارج

 «بولوا سبایو قاعص یاوه . ردا بسک تسوسرپ
 نیشبقو .راقسح ردق ه هحرد ۸ هرارل انازبم نزاب

 كريس كم یرارومتا .

 یادلوا تدنم هداعلا قوف یار وط ۰. بولوا او

 . رولوا منام هنسغلوا هدافتسا قم قاقاروق ؛هذلاح

 ایم , بوشاط رهن تقو یدرا راراق هدراقاط
 ره .ردبا لیکشت رلقلفاطب مقاط رب بحوم یراهق

 هندادعتسا كغار وط ندیضارا ثکا قافاروق ردق#

 شا یغاشا .ندرفص ارا

 هرابلا فدهشرونلوا منام هنسغلوا هدف
= ۳ 

 لبخ هلتوق كدادعتسا و رارب نانلوا اورا هل وص
 هویموهزیس و نون وت ونک تک «قوماپ «تایوبح

۷1 

 | .ودح لاع قرع كتلانا ندلوض هعانزاو 8

 ۶ و ارت

 راشو نويل « لاقتروب « نوتبز « موزوا « بورو

 هلب رلج اقا راو ماڃ ‹ هشيم هدنرلغاطو یراهوبم

 ks ۰ یسهلهاتاناوبح .ردراو ىراام س لز وک

 0 فە
 ۰. و رتسا ۷ ۰ و « بکس ۰

 ۰ ء بولوا هدنرهدار

 نوشروق «روک < ریهد 99 شب ۰ رد راو

 هدقفل وا جارخا یرا كب «هدهسروینل و ران دعم راسو

 یهدن ز کس « بولوا یرک كم زونه یمیانص . رد

 یهاکتسد ز چاقرب زکلاب هدنلابا هتذب ند هش راف چاقرب

 « ریغیص ۰
 تا ۷۲ ۰

Ei E 

 چاق رب . رویئل و هدلاح طسوتم د قنا ۰ ردراو

 . رودبا قش قلاا یطخ لو ریمد

 ۰ رد واح ین ه دلت "مراد ۹۸ «بولوا مسقنم

 ایسا Roy. de) 56۲۱۱۱6۱ یفالارق

 هادناتس هش وک قار بونح كنا هل وس

 ۔ غ ےق كنتکلع ایسولادنآ «بولوا هطخ رب كو

 هدنرخاوا تنهیمالسا تموکح . ردترابع ندنسپ
 لیکشت تلود كچ وکر ندکولم فیاوط ندا روهظ
 . رونلوا داب هلیمسا قالارق .ندننیدلوا شما

 یینادلوا یواح یخد كنبزافو
 الا , هل رلقللارق هبطرق و هطان رغ ارش «هدلاح

 بر ,هلبتلود زیکترو اب غ ,هلیسهطخ هرودامرتسا
 .روک سیداق كنبسالطآ طرح رخ ندنتهح یلونح

 . رددودح و طاع هلزازو هتبس یخد اوج ,هلب زف

 هاتو ۱ تابا

 هتدس

 اے

 هلب رل ما سا داقو هل وس «هول وه هد هدن دح نایسق

 تعحاص هرلعسا و ] ِ ردعغل وا مسقت 2-4)ایا چوا

 ً هلبروس
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 لوغشم هللا فیلأتو تدابع هداروا .بودنا سا
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 كلوب و . یدبا یيبط كيلا زبنع ندهیمطاف كولم
 هدنخرات ۳۸۰ «بولوا لئا هنرناسحا قوچ ك
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 . ردرومش» یتاماقمو حالص ..ردشع |
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 یس هلرلخ كيالادع ی راحو یرو كوا ی دوعسم
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 ام كە سور (5۱2 ع026۲0) و
 كنتلإا ( لک ناخرآ, ) هدنتهح | ود زوغابس

 بوم هرتمولک ۲ د (ک) و او )0

 9 6 ۰ یس هیع-هحاسم .بولوا لوکرب ۵ كساب رغ

 ایا( 4 هنابنتیل ( ندلوکو ب .ردهح هدایز ندم ا

 . ردەرتم 5



 ۱۱ قد ار 1

 نالوا بصنم هءزکد قآ لام“ .هرکص ۲:

 . رولیکود هنرهن (غیو)

 ما سەر و هراس 2 ) 5

 رېن ر رولیکود هنزاغو ( هقالام ) ۱ قاش | :
 اا٢ لکشتلاب ندنعاقجا لرلباح قوچ و .بواوا
 ندغاص و ( وادنام ) ندلوص هلنابرح یرغوط هترش

 هدنناب كم هبصق نالوا یانگ و و ج ( قایالاق

E. 3ندکد تا ذخا یاح کا 3 ها  

 یهطآ چاقرب «كر هنود یرغوط «قرش لاش ےک

 ۔ود هزاغو روک ذم ق 0 ام نالوا یواح

 كن هطآ جاقر و ا 10 یصنم 0

 ردق هرتمولک ۲۵۰ یارم . رونلو هدنسيشراق

 . رد دام هنت کرحو ریس كرلقاق كحوک ی رظع| ۱

 هدیافتس ریس هدیرب وادنام ) نالوا میان ۷و

 . قلاسق ی عسق یراقو كنسارم قاس ردا

 ۰ قاقاط» یسغاشا و یقاموف یسهروا

 كنس هریک “هر زج هرتاموس (51۵16) ۱ ف
IA 

 0م

 شوق ندننصنم كنو قرهلوا هدنرزوا كر نالوا

 یزک اضق هدیراقو هرتمولک ۵۰ هلساسخ یشچوا

 کیا كربن «بولوا هبصق رب
 كرد 3 ,نولوا ی رقم او نت 3 كا

 . ردراو ی-هعاق ر رونلوا هظفاحم رک

 لامش كاتس دنه ( ٩۱۵۱16۵1 ) ات وکیل

 ارت هطخ بام هدنسدق رش

 لاعثهرتمولیک ۱۰۲ كراج مآ و هدنتلایا ( راج مآ 7

 نط . ردعقاو هدنلحاس

 2 نالیررآ ندنطخ لو ریمد ندنک هرز شات

 ۳۲۹ رەزا E كن همش( دال

 اضق 2 هدیقرث لوط ۷۰۷۲ هلا یلاعش ضر
 ی ۲۸ ۸۰۰ بولوا رہش ر یرک

 ی روم« هرکصندنساشنا تام رم د .ردراوینزا

 ۰ ردهدّةُن زآ هنوک نانو

 هدنونح ك: «مطق ا Siam) ( 2 نا

 دی هررزج هبش ینیچ دنه عقاو ۳۳

 1 مقو کات است كوي ا فصت بول وا ن

 ۰ یانمھو هدنتلایا » هو رش لحا وس ۵

 ۱ ندژوتهالو هدنرز وا او رهت ( نیا و هدنسرغ

 ۱ قلوا لسم

 | عشا « یسهشا لزوک «یسلاها ٤٥۷٦۰ .هرزوا"

 كراو قومایو هغلی جوق «ی-اوه لزوک «یرلقاقوس
 هبش هقالام هلیح و و . رولوا دت ردق هیغاشا اهد | كلشيا مو یتالوممو تافونضم قلعتم هاج وسا

 مسق كنسدق رش لح اس نعي یسهدایز ندنفصن كنسهریزج |

 كنسي غ لحاس هلرمظعأ |

۱ ۳۳۰۹ 
 هدندذجا كاوک یا رب رک د « بوق ىح 3 7

 ك زفر وکو ن ,هعاک هنساذح كنزفروک |

 ۱ 3 ل

 سینارفو زال «بولوا رب كوس رت هدنس هتروا كنس

 هظفاحم یلالقتسا ناالاو هدقفلو هدنسهرآ یناکلقسم
 - ردءدکا

 ینعب هلبتفو س . یسهحاسمو دودح ءیعقوم

 یسهرزح هبش نيج دنه لوا ندنل وخد د رلبلاپو روآ

 «بولوا سقم هچوا هلبرلعسا مانآ و مایس «نامرب
 هدهتروا ید مایس و هدقرش مانآ « هدیرغ نامر
 یرلک اح كتکلع جوا و تقو وا قجمآ . یدا

 - هدورو > هنفرط ره كن هر وک ذم هعساو كلام

 ماوقا ی هدهبلاعت تهج صوصا یلع « بویم

 . دودح «ندنرلقدناط زا ك یهروک ذم تام گن

 یخد هدلاح یک دع“ «یک ینیدلوا نیعم هل ماع یر

 نادیا التسا یان ا هلرازملکنا ندنا طبض ینام رب
 ر اب و یرابتفا یرلمکح هدرلف رط وا كرلزسنارف

 مکحت یخد تام ماس «بولوا ترابع ند هاچ ۱

 ید هدلاح ۳۹ رمش «ندنغيدملوا يتوق ك یدوفنو

 لاح و و ؛ رد هدقفل و هدلاح ر موهوم دودح

 تدسلس هنسلب رلبا هک دتیک كن :احوتف زسنارف و زماکنا

 و یطبص زیلکنا و زسنارف هد)لاح ره کو

 هنرر هدنلاعش كمابس ر ناتلون لاا ىس هبا

 تت
 شعسک یندود> نالوا هلیس هیمالسا ةطخ (ناننوم)
 زملکنا ٌابیغو ندنتج قرع لاش مایس . هلشلوا
 یلبخ یس ھر رغ دودح «بولوا دود هژرتا رمعهسم

 (ناباترام)و .هلیسارحم كنغامرا (یولاس) «هدهفاسم

 عقاو هدنق رش

 نالوا دتع ردق هنحا كنس هرزح هش ( هقالام )و

 طخ ندنلحاس ( رسان ) نانلون هدنلا كنەرتلکنا و

 « قرولبرآ هلتریص ر ندیا لیکسشت
 هلن هطاحا ییتهح یا كن ەر زج هبش روک ذم هدء) و

 دنه راف کدام و رام رنا قر هتلوآ دد

 زملکن او عقاو هدننونح یاتنم كنس ەر زج هبت هق الام

 هیمالساكلاع قاطرب نانلوب هدنتاآ یسهبام ابو طیض
 هدنتهح قرش كهررزح هشو ؛رولوا لصاو هنس دو دح

 یه ام ےسھ

 «بولوا میان همادس ۷

 یوتب نامه كاحاوس ندیا هطاعا ینزفروک مایس
 تب هرتاکنا رو دم لحاس .رددو دعم ندنکلاع مایس



 ۱١ ی س

 (غنینار چ)و ندندودح ترتکاع (قاب) نانلو هدنلا

 یرغعوط هبیبرع لامت < هللا اش ین دین مت

 ,لیکشتلاب رلهریزج الشو رازفروک مقاط رب «بونازوا
 جات هب هرتلک ناو هنلم راط دلا كنسهرزح هبش هقالام

 كان رغ میخ یفی دلوا ىتنم كنس هطخ مع رساش

 .هنود یرغوط ه قرش لامش ,هعل وا لصاو هنساذح

 رپ مان (مانم) كما سفن «دلر

 هونج هدعبو هقرش <« هعلوا لصاو هزفروک چار

 هدب و « ریشالوط یزفروکو ب كر هود یرغوط

 غنوق « قرهنازوا یرغوط هیلوذج قرشو هقرش
 (جوبماق) میت هب هسا اف هدنسغاشآ زار كنس هطآ

 دودح نداروا . رولوا لصاو هندودح یسهطخ

 قرش «ه قرش لاش هدعن <« ه ین رع لای هبق رش هیر

 هرکصو «قرهنازوا یرغوط هقرش تابنو «ییونح
 نوزواهنما یتاکلقسم هسنارف «كرهنود ه مغو هلاعش

 ( غنوقم ) ء هرکص ندکدتا لک هریزح همش ر

 هنن 5 هی رغ لاعش «بیقعتلاب یتسارج یغامریا

 ه و «قرهنازوا یریغوط هقرش لام هدعب هر
 بات ههسنارف « كرهنود یرعوط هب یون برع و
 ندقدئازوا لوق یڪکیا رب هدنحا یکلع (نکنوت)

 هلدادتما یرغوط هب ین رغ لاعت هن تان < ا

 ردق و . رولوا لصاو هنندودح یناکاقتسم هرکنا

 مظتنم ريغ تأودو نالوا دود هلدود> لقشالوط

 هللح اسر راط کوب هل کلم مایس سف نالوا هداکش

 یع-و مق كن سهربزح هبش هقالام نالوا طوم

 ضرع۲۱۳ هلا ۲۳۰۳ .بولوا کم ندنسبقرشو

 قرش لوط ٠۰٤۰۰ هلا ۹٩۰۰ و ام
 شوق هونج ندلاع «هدلاح یفیدلوا دتع هدنرهرآ

 ضرع هرع ندقرش و ۱۷۰۰ یو هلیاسح ی
 یس هیس هحاسم . رد هرتمول لڪ ۰ یمظعا

 راطقا و کک . رد هرتمولیک عبر ۷ ۴۰ یه

 رام رين اط قوح زا قتلود مایس یغوح تی هعساو

 یسهیعحتس ةحاسم كنتلود مایس لصا «هلغملوا رارب
 رادقم .رداکد هدایز ندهرتمولیک بم ۲

 ۱۲۰۵ «بولوا هع# ثامولعم ر هدنقح یسلاها
 نوبلم ٩ «هده سيا راو رلن دیا نيم نوبلم ۲۰ و

 ی زکس . ردیوق اهد للاعحا یوا هدنرهدار

 ندنیصنم رهن وو هدنرزوا یغامریا (مانم) و

 . ردیرهش (قوقفنای) مقاو هدیراتوب زا رب

 “® هو ه

AA 

 | یی داکود كرړظع

 « بودا فاف ىن رلعا_ 2 را رد هب هخاک |

 ىرلار ح  (علوقم هلا ۰
 ۹ هب وذح نوت هوا

 0 میس ا فرطرا یس هر زج هبش
 ق «بولوا تراس لنده وح كوس کا لشاب

 هدنس هیقرش دودح یسقرش مشق و (مانم *) یسیب رع
 ۳ ۹ ردن را... ل دنس هصوح ) غئوقم ( ناق ۲

 قو ندرلفاط کوب یبیلاعث مق كنهضوح
 ۱9 ندهووا عساو ر قلاو زود یسشونح

 : .ردن راص ندا رب عفن مو زود

 ب دو دح مایس

 یس هض وح

 اة رش ۳۲ تربت ,هلغغ و قازوا یخ ندتسس

 ہس لغاط نالوا هحوتم ی یرغوط 4 ونح

 عافترا هدایز لدهربم ۰ هدناخاد یدود>

 رب هلا ( یک غن وات قأت ) . ردقو غا -ط قحەلوا

Eنولاس ) لدنس هطخ نانو كح لا  

 ی دود> مایس ۳ واوا ةد وزا هل وهم *یضارا

 «كرەديا ا.شا هرالوق ق قوج ر جک نک

 ۷ وا کو ؛ردبا مسو یرغوط هقرش ندیرغ

 ترابع ندره و قلا یرغوط هحاس ندنس

 هبش هقالام هحی وب یسهسرغ دودح ,كت کاعو لوق ر

 رب رکید « تکو اهد ردق هنر هتروا كنس هر زج

 هدنس هرا زا ینیکیا كرلن و .هرکص ندقدنازوا همش

 ۱۳ ۵ ام یر
 هدمورا هدیفاشآ اهد راوص ناقآ ندرلکتا نالوا
 زاناوا ر د -ردیا لکش یفامربا ( مانم ) عاقج الا

 قرش « هسیا یانازوا هدنسهتروا كما ندلوق کا

 ا دید راکتا اط رب یلنالیم زآ كب یرغوط

 س هللا ر ندنا هطاحا نسیقرش فصن كمابس
 ۹ كتكلم ی-هراج هایم كنون 5 رردیا

 د .رولدکود هنغامرا (عنوتم) نارآ یس همق رش

 (مانم) ندنر کا ییونج كرلغاط روک ذم هدناامش

 ار «بوقآ رار قوج رب ندا لیاقت یتغامرا

 ط بر هللا ( ونم ) یهدنتهج قرش a كا
 > ر یر ره هک «ردنرا رهن ( غنینم ) ی

 لر آ یرغوط هونح < بوس لا

 (مانم) «بوشلر هدنسهیصق ( ناواس نوخاس ) و

 ووا رب زود شات نداروا «لیکشتلا یتفامرا

 کیدری دنیا ۳ «قرهلرآ هرللوف قوحرو قر«قا

 قس یبهووا عساو و نالوا لکشتم ندرروماج
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 ۱ ی س 3

 تامایس منم. یا لضاح هّلادرت دون و : ردا اور
 ردق هیات نرشت ندنارزح .بولوا هدنکح

 ادب ناضیف یراوص هدنعسوم رومغاب نیا ماود

 یرهووا هلرلاودح قوح رب یعنصو یعیمط كرهدنا

 هطابش ندلول او ۱۷۲ هدوم ره رو .ردیا اس

 وا خاص هنن اغس ریس ردق هاش ضرع ۱۹۴ ر ۰

 و هدنریف كنعسوم هایم ناضنف ق و

 ,ندنکی دتساّژارا فن ردیغاشآ لدهرتمر یدس موق 1

 هاب قسدالفزغ تهح . صهرک ناقش كوسا :

 ۳ مقنم ه کیا هلرلغاط هرصر دتم هقرش ندنرف

 هایم نوتو ءردفو رعم هلعسا (سوتال) یتیم ت

 یراہنا رک | .رولنکود هتغامربا ( غنوقم ) یهراج

 كن رل هبات كو .قرهنلوا عج هرېنرب هلم“ | (نوم) 3

 روک ذم ۰ ردیرهن ( یس ) ناک ندلاعش کز كاا
 (یجوبماق مایس) هسیا رارب یک هدننونج درلغاط

 (عنوس) یسهیراج هایم فوم :بولوا فورمم هلی
 یرغوط هقرش بونجو «قرهنلوا مج هرهنر هليا
 ( جویماق ) یک هدنلا كنهسنارف < كرهدبا نایرج

 كور نالوا دوحوم هلم ( باسهلنوق ) هدندودح

 و هنن هلیسهطساو قایآ رب نداروا و هلوکر

 جا موم یو هح و كماس فح . رواکود

 ۳ 2 هرزوا نیم هدر هطبرخ یرلارح كنغوح

 ندلوکو ندیا سام هنندودح یرانکرب زکلا .رد

 نالو هدنراهلاب زو ص و یاموق ك ( سوئال ۳
 لوک نایاش هرکذ هدماس هقشب ندرلقلقاط» ضخ

 هد نکا او ار هقالام ؛بویلوا

 کوب كا «بولوا زستیمهاو هصیق عبطلاب هسیا ابا
 . رد ( هل ) یهدنسیب ونج مسق ور

 نالوا هاوتسا طح مارس تار یماوهو ۳

 هدلحاوس ه دو «بولوا HÊ یساوه 3 هنتیبرق

 هدعسوم ناک مزال یوا قاعص كاو یعافتر' كع "

 ندنسعا نوبت و لیدمت یترارح یر اا
 نزای هرارطانازبم هرزوا یلعسو دح . رو۔اک ی رابآ

 ۳ (هداوا نوناک ینەي) نیذدق و ۸ (هدناسین یعب)

 ردق ههجرد ۳٩ تيا ترارح * ررتسوک هجرد-

 | e «ندنفب دلوا مولعم زآ كب زونه یرلفرط

 ۱ چاق رو ها( هنوس) .دخزرب (دوغلا)

 ۱ هدر رجا یسهالوا ار تا كن راراکزور مام

7۱١1 

 . رولوا لصاح مر ردق ۱

 | ی س

 هدردق ههحرد ۲ هعکو ۱ نزودنوک .بوتبج

 « بولوا مبات هراکز ور هیعاشاب مساوم .ریلبهشا

 ارحا رود ر هدنس هدتکام و قمح دراکزور

 زور ییغ بونج ندا سام : هک هلوش . ردنا

 رار ومغاب قص كيو یفاتافص «بوبالشاب هکعسا یراک

 EE هب رع ًامردت و ؛ رربدغاب

 هبقرش لاعش هدمب و « رالشاب هکعسا ندلاعش هدل ولب
 ؟ رربتک یغلقاروق راکزور نسا ندتهح و « بونود

 «كرهنود هونجو هیلونح قرش «هقرش اردت هد عل

 كراکزور .رالشاب هکعسا ندر رغ

 ندسیامییج ر «بودیا دیاوت مسوم چوا ۍرود و
 ییجکبا 1
 « یم" وم ثانرس نروس ردق هلوا نوناک ندلولبا

 قاقاروقنروس ردقهناسی ندنات نوناک هدیسعچوا
 كنم“ وم قاقاروق وبشا یعسوم قاعص الا .رديم“ وم

 او ن رس كلا ۰ ردیرلیآ ناسی و ترام یی« یرخاوا

 ٣ موم نروس ردق هلوانوناک ندلولب | بت لزوک

 . ردکریس یراروماب و زآ یغاعص توب « بولوا

 بوئح هلن هدسزام

 سونال هدهسا مالغاص هرزوا تم و یساوه

 دل وت ی هغیص رل ةاق اطب ضع) هدلحاوس و هدنر هل

 ۰ رودنا

 تم قاناوبحو تاناسنو تالوصحم «یتورت عیانم

 هبرنا یرلفدقار رانا یغناروط تلشیا كمایس

 «ندنفب دلوا لو یخد یراوص رار هلغلوا ندهبسرتم

 رلهداز دقو لدن یسیلاها ق آ «بولوا تبنم كم

 کا هدنتتسن یرلب ونس جابتحا ز زکلاب ,ندشانلوا

 یجند كلا .رارولوا راحود هالغو طعق هعقفد قوحو

 .ردجر یرلتشدعم رادم هعلشاب كنسبل اهاو یلوصح
 ندنولد قمر ؛بولوا یعون ردق :۰ كالوصحم وب

 هال وط ۱ ۰

 نالوا هدهجرد یحم

دیضارا مود هدایز
 و ی ونس ه

 نونک ماسیس رص« «یاچ «تیوبچ : ینالوصحم
 «یسالا رب «ستاتب .نوتوت «نافوص «دوخت «مغلاش

 «یدنهرغ ,یزبوج ناتسدنه رو .ینیتسف ناق مآ
 -راق ,نوئاق هلبعاونا كرلهویم راسو لاقترو «سوم

 ص وصخ هه راح ملاقا .ردترابع ندهراسو رابخ زو

 تالوصحم قوح ر نابلوا یرلع-ا هدزءاسل .بولوا

 و یخد هوهفو یثماق 2 . ردراو یخد یراعتاو ۱

 ےہ ا > قر« لوا لاخدا هدر هست كوص



 ۱ یا سا

 ندنالوصحمو هدنسهرزح هبش هقالام دو فا

 رام عاونا ءروفاک ء هقر اٽوڪ هدرلنامړوا هةشد

 قوچ كب یرږلنامروا . راقبج راکسرو هلراهنیجر و

 هلمس هر زح همش هقالام ءبولوا فلت ك یراعتاو

 كمال
 كمانسءهدلاح یرلقدلوا هاشم هب هریک رازج نانلو

 كنرحو هل کا ام ینەج دنه راس تب انار یعق یراقو

 هل اب (سوال) یمدقزرپ Ea هلیسی ونج مسق

 ید-انمو كارتشا هلس هللا هرن واچ هعج وب هسا كنس

 اص یجاغآ «بونلو یرلحاغآ لاو هشام هلىعاونا

 قزاجاقآ لاتو یون نارا هغان 1 وو

  ERو راج انآ قو چ كر لمعتسم ۱

 .یع . رونلو هغلتخ راعثا ررو ینعاونا كراهنیچرو
 عساو كب شمهمروک هطلاب ی-هدلامش تاهح صوص2

 نالوابرق هننرلارحم درامنا . ردروتسم هلرلنامروا

 درامناهرکصو ءرولب ر دکوروس هرالیف ردق هنرارانک.
 یذو یتداعم .ریلب ردنا هقوقفناب ءبولیغار و

 هر زج هبش هقالام ,بولوا قوج كب یراوخا تهق

 نالوا تجار دق هت هطوت نانو كنبح ندنس

 راسو یالاق «نوشروق لس قاب ریمد هدهقطنم

 هدوطس زکلای كرلنوب رایلرب < قرهنلوب رلن دعم
 مدق راک ,هلحارخا یربمد صوس لعو ین رل انلو

 هدنرلتهج لاعش كتکلعو ؛راردبا لامعا هسا مقاطرب

 ۔ایوروا و رل لنج ضع) یرلن دعم ا ید ضعب

 جارخا ندنفرط ریل
 :شفلوا ارجا تانرح للتیم*ا ۳ هن قباطم هنف

 .ردشفلوا جارخا ندعم هلبرفح رارامط نرد هدهنو

 ردق هب ی دعش ءهدهسزا هدقف وا جا

 هدهقطنمرب دتمهقرش ندى رغ یخدهدنرلطسو كاتکلم
 نوتل | هدرلموقو هدرارهن ۰ روینلو رلن دعم قوچ رب

 رلیلرب یرب ندیکسا <« بولوا هدقفلو یراهزبر
 .هزورف توفاب دز . ردهدةلن ال وط ندنفرط

 هک هیات لاک یخد رلش اط لوک اتو سالا

 اق هبا لورتو یر + روی
 كنيزفروک مایس . رونلو هدرالم فات یزوط
 یخد یزوط زیکد رادقم یلبخ هدنسهب رع لحاوس

 ییالام یسهریزج هبش هقالام یخد «ماناوبح . راقنج

 ۱ هدن لب رق همانا یرالم برف هلحاوس

۰ ۳۷۳ 

 رب رونلوا ریبمت (نوبیج) .نویم عون یکیآ یک

 د زکلاوو .

 بولوا قوج ك یرلخاس هدرار لوس .ردنرابع
 كماچ هدنسهرآ راعثا رک ید هرس . ردراو

 رونلوا ۱

 0 ای ا
 قاچ دنهو دنه هسیایرلفرطرئاس كمایسو هنیریازج
 | ةقطنمنالوا لماش ین هونج تاهح كنبحو تبينها
 کرک« لنف : یتاناوبح هیحاشاب . ردمبات هب هصوصخم

 2 ۳ ددنام نا «زوموط.ء ینآ «شراپ «نالبق

 a4 : اب یسوهآ كسم .لازغ ,هجهرق <« كيك «ریذیص

 3 :هراف رسم عون رب و هراف «هسارپ ۰

 ندهراس و ناشواط ناناو هدنتهح لام

 هرم زکسس یدیو هدنفانبلاق كرد قتحو یرلنالبب
 رد راو یتارشح قوچ كب هلون رب هدنفلن وزوا
 .«رونل وه ناوحرب ندنو ون نولقو هدنتسوا كن هناخ ره

 کوا دع یسیماح فاناخ «هلک غ !فالتا یتارشح هک
 هلتملک «بولوا قوح ك یرلقیلاب هدلحاسو هدراهنا

 ریا راقبح یرلغاب و رول دوروق « قرهشلوا دیص
 ۳ الرق هغراف ؛لاترق شوق هرق یسهشحو روبط
 1 ترابع ندنراش اف وص هللا هراسو سواط نولوس

 شوقر كرابم ندنفرط رلیارب یغد هبهغراق بولوا
 :قوچ ندرلیکه درلفرط ر اس یرلاف . رویلیقاب هل رظن

 یرلقاق-ش هللرلزوک ندرلنود « بولوا ییتواکذ اهد

 9 سدقم هدنرادنع رلن الوا ضاس یرلند نوتسو

 /بولوالبف یسک رب یخد فن هیلهآ تاتاونح
 7 .رارن اللوق یناویح و زکلابهدنالقن یسیل اهاهملاعش راطقا

 لس اللوق هدنآلق مه «بولوا قوح كب یراریذیص

 «E هنس ره و ؛ ؛رمنل ۲ یرلتاو ىدا

 1 :رلزوکوا یناب . رونلوا جارخا ردق كس ىلل

 خو نوق . ردفافش و یمرق اب

 5 > رلیرا زسحاص ۰ رد راو یخد یرازوموط
 د واع هدرهراذم و هدرلنامروا «بولوا

 . ریلسالب وط

 1 سس . یرلبهذمو ناسلو تیسذج .یبیلاها
 كاران و «بولوا ېک ندتیسنج شب هعاشاب یسلاها
 دو غاب (نان ) نالوا یسیلاها یلرب لصا یسیجنرب
 ا «یلنیج یسیعکیا ؛(نابم)

1 

 و ردن رلتب سنج نامر هد یس رڪشب 2 جوبماق

 د ندرلن وب « بولوا منم هم وق جوا
 تسول امش مق كنس ەر زح هبش هقالام و هدماس

 بد سوئال تماس یخدرا (نابنوئال) هلرا (ناش)و
 1 - هدنسهبلاعش *هلومحم *یضاراو هدنمسق قرش لامش
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 ای س

 .روینوانیمخ ردق نویلم قجم جوا رلن وب . راردن
 ندنحاودزا هر لس داق لر ا لنج هل رايلي

 كمایس «بولوا ردتنویلم قجم چوا یخدرازلمداوتم
 نداعمو ترا و عیانص صوص ا لەو هدنفرط ره

 رلتامریو رلناتش هلرلنایتوتال . راروینلو هدنزکاره

 رلسالم هلرلجوبماق ۰ رد هداز ندنوبلم قم کیا
 كتکلع رلح ویماق . رد هدنرارادقم نولم رر: یو

 هدندودح كح وم اق بات هب هسنارفو هدنسدق رش بوثج

 كنم هرز ج هش هقالم و هدلحاوس هسیا رانالم و

 یوعو یم ر ند . رد هدنرلتیح بونح

 لتصا . ردلسم رانالم زکاا :بولوا ا د (ادو
 لند بسادتمو یو هصیق داروها تیموم رلیلمایس

 ءزودو ترش :«هايش:یرلج اس زف یزاز و 8
 یرلجوا كن رلشاقو زوک «كريس ك یرلقس و لاقص

 قانی  قیصابو هصیق یرلنورب « لئام هیراقو ژآ
 . ردلئام هب ینو يلو ینوتز یزاکن رو ققیج فر

 كرك . ردرلتدام قمالهااس ین رلقادوط و ت

 .هرا رلیلدنه هلرلباننح هحادامو قالخا كرکو هحایس

 یترلتاسداو تیدمو به ذم هدهسراروبنلو هدنس

 .ردتو یرلتتسانم ردق وا كي هلذیح تافل قددنه

 «بولوارلمدا زاوتنامهو سنوم «نک,اس .یرب 8
 او كنا داجما ىع رب ,هدرلهسیا ناتشیلاح هقیلوآ
 .رویغنروک چه هدنراب دنک یرکف كبربا ینراشیا
 . ردقوج كب یرانوک یطرو هلرلسر بهم

 یرلشیشک . ردهدایز یرلبصءتو یرلطابترا هنبرید
 ( وبماب ) یرلهناخ مک . ردقوج ك یرارتسانم و
 ترابع ندرهتنت شلباب ندنرالاد كجافآ نشد

 هل اف یر ها نانلوا رومعت ( دوغاب ) ن نوکیا

 یک هج یرناسل ۰ :ودنیم و

 ؛ردنرابع نداهررب یراهلک ,بولوا ندهماعههنسلا

 هقشب هقشپ قرهنازوا هدهجرد ترد چوا یرلاعهوآ

 (یاب) كدنه یر هه ذم تک راردنا هدافا رلاثمم

 «تاسدا یخد هدنرلناسل یدنک ,بولوا هدنناسل |
 شعب قلعتم هبط و موج «قالخا < هةسلف « رات

 هنر FO EEL .ردر اویرلب اٹک

 شب ترد یرلتاسدا . ردراو یرلطخ ر صوصخ
 نیس یرایتکم ۰ رداکد کسا هدایز نده ووا

 یغوچ كرلن دبا لیصحت «بولوا هدنلا كانیراناحوو
۱ 

 ی رلبتکمص وصخ هرازبق .ردیا قاعلا هنهورکن ابهر |

 ص۵ و مسج

 ۱ ی سض ۳۷۳

 ناس همزاب بووقوا قرهلوا كريس ك < بوی وا

 جاوزا ددمت هدنرادنع . رارین رکوا ندنراردب رازبق

 هداز ندر كنابنغا ضمب زکاا  هدهسلا عورشم

 - وا هدنرلشاب کیا نوا رازق . ردراو یر براق

 . ریاناص یخد هللا هغ | هعفد شم « بولر دنل

 در تدم ر مدآ نالآ نباص هلبا هک یسيراق

 هد )دغم تراسا درا ییقح كل هتاص هنسهقشب

 یخد دالوا نافوط ندان آ ندا ربسا بول وا یع ص

 و ید نکروناوا دع یلام كسب دنفا كن رلد وا

 را هعاک هنشاب ت زکب رلن « «قرهنلوا وغل لوصا

 اوز مصقنم هب ههل تخم فونص لاها . رارولوا

 یماط رو «ررو جاوخ ی ةاط رب كفنص یغناشآ

 هلي رلل ارس ر ادمکح و رآ «هلق «رآ دعم .ردمرات ههر غن 1

  فذص و . ریلپ ردیاب هلا ه راغ ۲ هب ربم ها اتش

 . لب ر دشیااج هد راذنا یآرب هدنآ چوا ره یاها

 كب میانص س . یطالتخا قرط «یتراجتو عیانص

 هداءااقوف كغاروط هلیغلزآ كنيلاها .بولوا یرک

 رادم ر هدلو هقشب ینرطب دن کی هانا وق نالوا

 كاوه ءیک ینیراتروق ندنجابتحا قمارآ تشیعم
 هرویمرتسوک جایتحا قوج هنا-وبام یخد یناقاعص

 شو ندکسا و قوما عیانص نانلوا ارحا هدمأایس

EALندامعهو ندنحارخا كنداعم ضعب هلڪا  

 اعا رلت هلرل سوس ضعمب قاعتم هةلى وق ند هفاتخ

 «ردترابم ندقلرامعم هلبساشنا یکو لادنصو «ندنل

 ارحا ندشرط را ءاثبح هوش یخد عیانص و 5

 هدنلا كرللتیج هلرلبلایوروا هد ( قوقناب ) . رونلوا
 یتراحت .ردراو یخد رازارح هلرا هقر اف چرب ماطر
 دوةفم نامه قرط هقنشب ندنرابنا «تؤلوا زا
 تن هسنارف یصذء كنغامرا ( غئوقم ) و ندنف دلوا

 ندنفیدل آ ندفرط وا یرلعسر كلر رک هل فلوا هدنلا

 . رول وا هل سهطساو یره ( مانم ) تا هوش اپ

 هنشمقیخ كرلقاق هنفرط ره كرایس یرلعبات كوب

 «قر هللوا !نبنا) هلحرط اس ترا لوا دصاشم
 .دیربش (قوقاب) نالوا ت دعای كماس یزک

 یو: یار اسحم : تن د رلرب ىە ددم زا رخ هش هقالم

 .رولوا ا ىلا (روادنیس) و (عناناپ)

 (ناننول) كنیچ هلسهط او یرلناوراک رت-ا ندهرق
 (قوقنا) .رونلوا ارحا تراحم رادقم ر هدهلسهطخ

 دهن سرقت هوش تورا اقا را با محبت



 ا ی س
 .ارخا قنارف نولم ۸۰ و تالاخدا قئارف نولم

 هدنسهرص یالوصحم یتاحارخا .ردنرابمع ندناح

 ناقبح ند رلنامروا هلا هبضرا تالصاح نالیاص

 یثیدلیفویزونو نادکر کو ندهژئاسو جافآ و غمت
 هقشب ندرلرهن .ردنرابع ندنتالصاح تاناویح یک

 ماطر دک ندا كرلنامرواو ك رلغاط یرالو هرف

 روا تالش هدرار زود . ردترابع ندرللو راط

 كکوو قلغاط ,هدهسرودل وا هل س هطساو لتفو

 ندقوقناب - رویلس هلوا هللاحو هلرتسا زکلاب هدرلرب
 لو ریمد رب كلەرتمولک ۲ ۰۸ یرغوط هبی رجا

 .اغالشاب هنالمع زونه .هدهسا رک دت تسدرد یطخ

 هدنل وط هرتمولک ۲۸۵ یرلطخ فارفلت .
 تسدرد یخد رلطخ كل ءرتمولک ۱۱ ۳ .بولوا

 «بولوا 2 قو هتسول هدلخاد . رددب دم

 . ردراو یسهدهاعم هتسوب هللا هیینجا كلام

 یه رکسع و هلام هوق < یسهرادا لوصا

 ء بولوا ترابع ندهقنطم تموکح یسهرادا كمابس

 دع قلطم بحاص كنبل اهاو یضارا نوت رادمکح

 كع دیسهصاخ ةنبزخ یدنک تلودنمادزاو) رووا

 .رونلوا فرص هلبساضما و طا یدنک « بولوا

 نانلو هدنس هرادا تح هیرغوط ندغوط

 بول آ رامسر راس و كرک ,کرو «جارخ ندرلرپ
 ندنف رط یرادمکح ماس و هدهزاتع تروص

 یخد كلام نانلوا نوا ندنف رط رلک اح یرابوصنم

 ء بولوا شرا قارادکح .رررو رلکرو عوطقم
 شفل وا نیت ندزف رط ى تک هك اف و اوا

 یر ندندارفا یرادمکح نادباخ « هسیغو فلخ

 تمرح هدنع- را كب همش

 هدنرلةدقبج هننروضح « بولوا هدایز كب یرلوظعت و

 - هقاب هنزو بور دلاق ین رلشابو < لو راز هب هد“
 - ون ےک ر خا در اات کج الو ناغرا
 نداضءا ٥۳ و یتاود یاروشر بک نداضعا شب

 اتم تالاا ااو راو یماخ تراوشم سلجم ر نیکص

 تادراو .ردراو یلکو زر )را رمکح یخد هدهز

 ۰ رونلوا باضا

 قارف نولم ۰ .بولوا نعمو تم قراصعو

 لابوروآ یهر هوق . روسناوا نیت هدنرهدار

 ۱۳۰۰۰ شخلوا ماعت و مظنت هل یتف رعم رلطباض
 نم ا وظف اغا یک . ردکص نددارفا
 رب بک ندنرکسع یزاوس ۰ و هداس ۰

۳۷۳۹ 

 د هعط ۸ "ی سهسرح ف . ردراو ید یالا

 1 ددوح وم بوط 8۳۲ مدس لج بولوا ترابع

 ۱ رکص ندقدلوا لماخ هی روص « رلي نجا

 :*راروور ادم

 س قرط رب هد هتزف یسر ناقبح هدقوقاب

 . زولیصاب هجزباکنا فرط رو هدنناسل

 1 : یرهصقو رهش «یسهنکامو هس انس تاي سقت

 ق وکحو هلرتموکح مایس سفن ر ناسد یاود ۳

 هردنک ندهزاتع تاموکح مقاطرب ناناط قوج زآ
 مىق یجنرب «بولوا 0 همق ٤ هزاتم تاموکح
 ّ لا ( سوئال ) مق یعنکیا .هدنسهطخ (جوبماق )

 38 هدر د «هدنرارب E وا دد

 ازات اوك نانلو هدنس هر زح هبش هقالم هد

 هرثادرب ره «بولوا مسقنم هه زاد ۶ یخد مایس شف

 نرو ګر گو .رررسقنم هتزایا چاق رب

 ۳ الو ةه رادا تحت ذلوادمکح .«یارغوط
 ی ها یر بونج یسعچوا و لامت یسیهکیا

 ۰ دف رط تاذ کا وا ین رلناونع

 E اوست ار 4 روتلوا دزادا
 ادا تح ك- رظان هیحراخ قرهلوا ترابع ندنال

 یمجس ید فی دزانتع "تام وکح . روبئاو هدنس

 . رونلوا دع یتراظن هبحراخ

 ۳ تمام سف صوصلا لع و كمايس
 .هلج نامه كرلن و < بولوا قوچ یراهبصق و
 ۱ ۰ رونلوت ءدنرارانک دارارهن یزنکا دار وکو

 لوس یترارهش اھا < یک یعیدلوا هدینج دنه
 ومم « ندنرلقدلوا لئام هكا لقن هرب هقشبو كرت
 ّ * ردنآ لس قضا قنط یرهر

 : رخ رهبصق و رهش شا فط

 ۳ دادم كن 1 وفن هلرارهث هعاشاب هدلاح یر دم

 ۱ : ردرز هجو ر
 : یروباچ es oo قوقناب

 .e یوالپ خاب ۰ هی وبا
 ۹۳۰۰۰ ناواس نوخان ۹ یروبادناش
 ۳ غز ولكم ۷ مانقاپ

 تاروق ۷ غنال تالخاب

 یام غنيم ۲۰ نوخال
 ۳... یربال



 ۱ ی س

 ند ( مع ) یسیع دالیم « بولوا رل (جوب.اق) یل
 نانلواجارخ او درط ندناتسدنه لوا نرق شی ترک

 هنس هر زج هبش یبح دنه 2 ر هدنمع سا )ر(

 6 ندک دا لاخدا ی

 ندیا نایرج ردق هننرق ۳ 7 ابو یمشب دا
 - هلبات (سوال) هدروک ذم نرف ۰ ردل و هم تاعوقو

 یر (رخ) هلءایق رلیمایس نانلو هدنتهج لامش كنبرل

 لود ۳ و یرعوط هب قرش بوذچ _ 2

 ۱ 109 قید (هدوب) ابقامتم و شعبا لیکشت

 عیسوت هک دتک ا | رابتعا لورق حرا . . یدا

 ۳ ید تر هش هقالم كر هدیا درد

 تضابو ۳ ی رهش (هنوآ) . یدرلشغ | طبض

 هدنخح را ۱۳۵۰ كدالبم یه تقو یراکدتا ذاختا

 ek انت بولوا كور اهد ندنکی دم یتاود دیا

 لماش یخد یتوت كن-هرزج هبش هقالم و احا

 .یدرلشع | طض ى د یل ەواج قاهرآ ر ىح ۰ ۔یدیا

 هلتاعفد مای هدیدالیم نرق یعتل نواو یش! نوا
 ۱ ی رط روت رم

 . یدرلشم ام هلوا رد هنس هظفاحم تفو قوح سم

 یزک قح و یمایس ندیکی رلیلنامر هد ۷
 رلح و.مافو. شا طبض یخدین رهش (هتوآ) ذالوا

 ی رغوطهلامش تح «بولوا قفوم هصالخسا ین ران 1
 - الم جرات ۱۱۰۹ . یدرلشلا یخد كو ا

 قاود مایس هتنرزوا یهيصوت هلدورو كنیاناتو او
 تود رک هتاسانم هلا ابوروآ قرهلوا هعفد ین ۱

 شا ردنوکترافس ت 7

 یر هم" ود هنس وه كمر دتا لوق قند ناتتسرخ

 شب نالوا مقاو درلتوزح هليا نوةلاف موق و

 لتف یوقلاف «بودنا مایق یاها , هنس رزوا یر هغیرتنآ "

 دا تک و یخ هدمها س

 رلیلتیچ اذه عم یر جارخا هدهرصو یغد

 - روبألوا ترا رده ابوروآ هلا مایس ندنفرط

 هرکص ندنصالختسا ندرلنامر كتبوا . ید

 1 هس رلن و 4 هدهسا شا مایق یراق هرلیمایس ید

 | هبهبنوآ ندنفرط یول یجندرد نوا یلارق هسنارف
 ۰ یفانوزوا كزفروک ییغوط هییغ لامش | هرلیلمایس را ول هدهسیا

 هل | اب وروا ۱ تم وک کا درط یرلن اتس رخ لوتو

 | لوا اهد ًاتاذ . یدیشمریو مانع هننابسانم قالوا

 | ریل هنوناج نالوا ش

۳۷۹۵ 

  یهونحر یرسرس هدنعا نوقلاف نیطذطسق هدنسود

  rی ۱

  ۲۳تخرای یرهش ( قوقناب ) هلکر رهش و هد

 كرادمکح نروس تموکع موبلا . رد شغاوا داخلا
 انشا هبهجزیلکنا هلج نازاو هبهقلتخ ٌةهنساا یردب
 هنتکلع « بولوا فقاو هنونف یاس و تثه مع و

 هناسانم هلبا ود ابوروا .هرزوا قحا ینراویق تیئدم

 كلام هسنارف «هرتلکنا . : کل ر هشپ رک

 املاتسا  SESش اد یر دهاعه تر اع هللا لود

 زینا یا هشنادناخ رادمکح یر ندتفو واو

 یخد ندرلعل راس كر هرو یتهسرت ایوروآ
 ردشمالشاب هکلردنوک هابوروآ لیصعلا لحال ۰

 ۳ » هیج

 سم هدنسهراذا ت ت ك رام زملکنا یخد هدق وای

 .درایشلحا یرلبتکم عب ) اد

 تلنارا ار طلا هنرطامشا مدق نا

E ۳ 

 من ینا ر وی د هدنفلغا-ص كرد « بولوا یغوا

 یسیراقو ؛ شغلوا لتق ندنفرط یرلمدآ غاط یشحو

 تقور تص وک «بوروغوط یتشوه «هلغلوا هلماح

 ۰ a شرلکچ «قرهقارب هنر یتوروت و .رکص

> (Golfe de Siam) 2 یزفدوک م 9 

 هدنتهح برع كت . زیکد

 هسنارف ندنتهح یا قرش «بولوا زفروک رب كور

 ا و
 ندنرلتھج یلونج برعو اب غو یلاعتبیعو هلیلحاوس
 هلیسهریزج هبش هقالم ندبا لیکشت سوق كوبب ر

 ستو هلبا ج وبماق و نیشنذوف ین یناکزقسم

 ندنسوس نوت قرض کلا هاعدلاخت طاع

 هلو ر (وناغسرت) كنسهر زح هش هفالم . جآ

 ینور (وئاماق) نالوا یس

 «بولوا هرتمولک ۳۸ ه یفلقیحآ و نالوا هدنسهرآ

 هط ی ودح كلا ا

 یوق ر لکتلا عب رص هدنلامش یاهتنم - رد هرتمولک

 ردق هرتمولنک ۱ ۰ سم راد طرح روبنلو

 برغ  رولیکود هیوق و یخدینامربا (مانم) «بولوا
 یرلبرقو نايل ,بولوا قلا و زود یلحاوس یونح
 كن راهنایسه رب زح هبش هقالم زکلا نود کم قو

 لخدم و نامل نوجرلبک كحوک دلرلسالم یصانم

 ددی روم نقاط لحاوسب قاع یاوط
 زود لم نانلو هدنلا كمایس یخد كنلحاوس لام

 ییوق لیوکر هلبحا (تارق) زکناب «بولوا قللآ و
 یلحاوس نیشنشوق و جویماق ک.دیلاعش قرش .ردراو



 ۱ 3 3 من

  (موسغنویماق) هدجوبءاق «بولوا هېکسکو اهد هسیا
 «قرهنل وب یوق یکیا هلبرلعا (ایژ شنار) هدنیشنشوقو
 ب رق هلحاوس .ردظوفحم هلیسهر زج (غنور) یسک ر

 ( ونافنیرت ) هدسرغ لحادس « بولوا یرازج یلیخ
 ( غنادر ) هدنلاعش كننورپ

 یا هلرلع-ا ( نایتنر ) و
2 

 ۱۰۳ هلا ٩ <« یک ینیدنلو راهلآ كچوک قاط رار و هب رد>ح |
 .اط رب كس هر زح همش هو الم ةدنراءرآ یا ضرع

 ۱ ( ییوماس ) هدنسیش راق ثاحأس یف: دل وا یمنم تكرغ

 هدنفارطا كرلز و و كجو ییا هلبرلعسا ( ناش )و
 تصنم كنغام را مانم .ردراو را هطآ كحوک قوحرب

 هدنحراخو هدنسیذراق یسترش لحاس كبوق یغیدلوا

 ؛ یر هطا ا ( هدرا اهدو رلقح هطآ قوح

 اب لا هال ۲( طن قرشا لو ۰
 هطآ یا كجو هلبرلعما ( توق ) هدنسبب رع بوثج

 یدودح جوبماقو رازج كچ وکی وچ رب هدنرلهرآ هللا

 وب هربزج رب كجو هلیما ( غنوق ) ید هدشرق

 لدیرعوط ریازج نالیاص ردق هارو . روینل
 .ردعپات هنتلود مایسهطساولاب ابو ه ییغوط

 رکذ یخد هدن-یشراق ییحاس جوبماق نالوا عبات

 كنطخ لاش ضرع ۱ هل س هط ا ( منور) نانلوا

 (نورت ) نالوا كوس ندنسدهو عقاو هدیشلاهه

 هب هسل اف

 ار ود كزۈروك و

 .زعا زواج یبهرتم ۱

 . رددوحوم راهطآ
 ۰ هدنر

 هرم شا هلا 9 بولوا هدابز اهد ه دن هس یمن

 نروس ردق هلولبا ندسیام . ردنا اع مدت

 | ووک اضع هدنراهموم یراقلم رغ بوجو رومات
 نيج «بوقااق راهنوطرف ىلتدش ثم ندنجما كزف هس ەطساو |

 رووا سح یر زدق هشیرلقچآ كم كننزکو

 . رددک ار رلوص هدرلعتوم راس
Eهر زج هبش هقالم ( 51۵۲۲۵۲ ) ۱  . 

 ( وثن روب ) هلیسیونج مسق كنس ا
 ج رازج (lT) عقاو ر ی-هر زج

 « بولوا ترابع ندنمسق ناناوب هدنتهج لاغر

 چوا هلبرلعتا رولو مو هئام «( هیءرت دوناي ) ناتنایس
 . ردبک ندهطآ كحوکر دق یرکب و ك

 یولعم هدایز لاو کوس كن

 3 یی طس ةحاسم هرتمولیک ملص ٩٩ « بولوا
 ییالم ی ۲۰۰۰ كرلنو هک ,ردراو یدیلاها ۰

 ك

3 

 سده یر رج ناتنابس

 | تكنوو ( غنا

 لحاوس یرذحو دم
 3 ( عناک ) و ( غنه 2 ) ندا ناعمن ندنرلغاط ۱

 ر ۳۷۹ ٣
 و ا نادر زد لنیچ یروصق «بولوا راسمو

 نت ,لیخ . هدهسیا قاشاطو قلفاط یسخارا

 ا اض لحن .رولوا لصاح هزت اسو € «یزوجح

 كك اع ر ملم . ردراو ینهرق ر كوو ییوق رب

 1 : رادمکح (ویر) کاخ و .بونل و هدنسهرادا تح

 هد ههر روکذ م یک دل رلراکن اف

 ۳5 1 رکید . ردنرابع ندقهریدنا و ی-ورد روک ر

 .«بولوانوکسم زآ و لوه نامه یراکچ وک هلبا هطآ
 « رولوا غاب هب یک ۳۰۰ قخم ییلاها كنسلج

Jiang - Tang- 3 ۳ £ 

 ۳3 | نيسه منا غنایس

 قاغس و هدنغاعس ( وقاش غناچ ) هدنتلایا ( نانوه )

 قرهلوا هدنسس رغ بوئج هرتمولک ۳۲ كتب رک

 0 ا لات رم نالا تا
 .دلاها ٣ «بولوا رهش رب اک زا

 . ردراو ۰ هلا لاعث ضرم ۲۷ ۲ ۰

ASرد ۰ ردمقاو هدفرش لوط  E. 

 £ هدلع فال هرتمولړک ه هڪ وب 2 ۰ 2

 دراشوراو یکه دنجراخ كروس تراجت لصا «بولوا
 - روئاوا ارحا ۳

(Sane: -Kiang-Hé ) | 
 هه سس
 ع هلرکید مان و منی

Heng-Kiang ( ) و هدنتلابا ( نانوه ) كننج 

 Ecos یلابا ( م نوت غنآ و ق ) هک« رد

 اے « هلنایرح یرغوط هلاعث «لکشتااب ندباچ ییا
 او دج ماط رو « قرهلآ یاح چاق ر ندلوص و

 فردا طالتخا هلرابنا قاط رب رکید هلی
 E نالوا یزک كنەروك ذم تلاا

 ود هنلوک ( غنیت نوت ) « رورلا دعب ندنجما یرهش

 وا هداز ندهرتمولک ۷۰۰ یسارحم . رولک

 ۳ رددرتم ۶۰ - روا یطسو دح یدشنک
 بوک < زدراو کلیک هرتم ۱۹۰۰ هدرار

 ۱ ۳ نا هک حواس کال

 Siang - Yang-Fou ( به تن اب

 ك اس همطس و تالاا كنیح ۱ 8

 : e ا من ) هدنتلابا (هوه)

 5 e ۳۲۹ و هدنززاوا یر

 یزکص قاس هدقرش لوط £0 7



TAGsاى  

 هللا (غنبچ غناف) نانلوب هدن-یشراقو ۶۰ ۰۰۰ پول
 یسەراد طع هرتمولیک ۵ «یسااها ۱۰ ۰۰۰ راو

 ت 2 نود ص «یغدنخ و یروس رب

 لغوا 2 دزیکنح .ردراو یسهووا رب عساو هدنفا طاو

 مگ ندهرصاحم همس شب یربث و ناخ الب

 .راق «هدهسیا تالشیا ك ینراح درد هدنآ هر

 .رونلوا ارحا هد ( غنیچ ناف ) + بغ

 هلبا ناراو هدنسهطخ نارکمر »9
 غاط رب هدندودح ناتسح ولب هوک و 1

 ( کم ) ند ( زبسهوک ) ی هدا سد وا « بو

 « هدلاح یغیدلوا I هل.سار ع نرد كز

AS 

 . ریشالوا ه ( تاوک دسر نالوا دتع ردق 0 1

 للتشهد «بولوا یراک:ا برصو یر هبت یر, 4

 ee یعافترا كن راهورذ ها ی-هرظنم

 هدیزاغو ر نرو هتک فا هدایز ندهرتم

 . ردهدنع افترا هرټم ۱ ۰

 رومشم توا لغوا و شواس B2 ۳ دم

 رنک زاوس هل وا هسر و ماعت ندنفر ا لاز مو

 نام رهق ر "كلام هب هلماک تراهم هد نا امد | ساو

 منک دنا ( هیادوس ) ندنتاجوز كننردب . ی

 تام فیاک: 3 ک2ا قشەت هشوادس نداق ر رلدو

 هلا SB بوی ا لوق شواب_س ۳ هدنکی دبتیا تاق

 . واکیک .هلغفل و هدارتفا ر یکی سارتفا نالوا ه )2(

 ییدنرا بولوا ممه بوک «قرهلدایغوا هندضع كس

 SEs هرزوا قغاب هسیا مو ,یاشالک ۲

 ندا كاسا قرهلوا راوس بسا شوایسو ؛شیقا

 «یرابا یتآ «هدەسيا شمام وا اتم الا «بب

 شریک هناروت «هلزواجګ یندودح نارا كرمي

 داماد «كرهرو یخد NO رف ف ) یزبق هر

 ک) یردارب كبایسارفا . یدیشقا
 «ك ر هر دتبا فیقوتیڈوابس بایسارفا لغو هدارتفآ

 « بولاق هلءاح ندشواہس کا و ردشعا تمل

 . ردشمروغوط ی(ورضک) ۰
 ربخ یتفلت هلیجو و كشواس لاز متسر [ . تمجامم

 ۱ ناتسس «قرهازوا ییعوط هب لاعب رع

 رادا 2 مس یا مات « بولوا ۱ ندنکو لم ناساک كعدق نارا

 ۱ فس و ترضح كناطلز هنادوس ندنکید رو باوج

  هدنقح (زوسر

E و 

 ۱ ا هس وی دغا با سا را راک ناروت

 | رار هلبحاصت كناربک اسو كن رادرس مان (نارپ)

 | هنسهدام «ورضک» 1

 ینرانامرهق نارا نوتبو «بیترت رکسع یلتیلک هم
 تاتو ایسا 2 قرح ر هاروت «ك ر هدیا

 شلو هدیورضک نالوا شمومب هدنلا رانابوح

 قوس رکسم هناروت تاعفدلاب ید ندنفرط كنوو
 كشواس .شفلوا فلت بابسارفا تبقاع « قرهنلوا

 نالوب عوقو هدنسهرآ رلبناروت هژرلبنارباهلیساوم د یناق

 رکسع قوچ كب ندنیفرط «بوروس هج راهنسرل هب رام

 ینرلما هلتعاصش زارا رلنامرهق قوج رو ؛ شرق

 همانهاش یتاف رعت داره راو . ردرلشعا نشت

 2 ردنعق لزوک دلاو قالراب لا كن -ودرف

 ا اشاب شواس

 ۰ ردلص الا یاورخ «بولوا ندارزو ا

 مرح هدنګ رات ٩۷۰ هدنرود ینا ناخ لس ناطلس

 يلا مور هدعب .بوقبج هلقل روخآ رم كور ندنوامه

 ؛هرکصندقداوا ینات رزو . یدیشفلوا بصن هنتلایا. |

 مظعا ردص هرکص نداشاپ نانس هدنخگراا ۰

 شکا تلود روما“

 و « بولوا ترادص نیشن دنسم انا هد ٩۹6 و
 ندکدتبا هقلطم تلاکو یارجا هنس چوا یخد هعفد

 تكماوع یاقتشا دنا مرم قد هد ٩٩۷ .هرکص
 «قرهایعوا هب یهاشداپ بضغ .هن رزوا یفلخاتسک

 نداشاب داهرف هدنخرات ۱ مار و شخلوا لع

 یا یا هلبا هنس رب 0 تسمه الا هک

 هلیس هنآ هف ولع رب رج کی هرکصندکد سا روما "و راد]

 دعاقو لزع او قشر  هنرزوا یرلولغ نالوا عقاو
 هدکعا تماقا م دن عش دز کت زا « قرهناوا

 هدنخرات ۱ هدلات نا دک ناطاس دوو «نکیا

 ناد هدنراوح یراصنا بونا ایا « بودنا لاحرا

 لات هوره فرع هلحوو قاطاس هاف ردوا
 رب واس هتمان لارا ناطلس : یدیشتوا
 اش تاربخ ضسب یخد هدر ءرغطو 4سردم كود

 . ردشمر دشا

 ناخد ناطاس( س هزابآ ) انشا ا
 دنسم هعف د کیا هدنرود عبار سوت ی

 زالدا لیما نه توی 6 صف حر اد
 .,شفل آ ونا یار.« نکیا یسهلوک تا
 هدنحرات ۱۰ ۵۰ :بولوا یراب رهش رادخس كر هديکو

 "یدایا «قر هقبح هب هرشط هلن دن سم قااشا نادوق



 ۱ ی س

 یمن دلوا راست هنصالعسا كقازا نالوا شحک ءادما

 ند روم ام فاتح ارت مالو لود و نوا
 هنتلابا مورضرا هد۱۰ ۰۳ و ؛ شف لوا لزع تک

 «هدهسيا شم وا نبش هړق رزو هد ۵ ه «قرهنلوا بصذ

 25۷1۶ ۱۱۵ ؛لشفاوا سهل هننل | هزتساسهانفس 24
 بساتم انو ؛ شلوا مظما ردص هنر, اشاپ دجا كالم

 ء هللا لاصبتسا ینراافآ قاحوا نانلو هدناکرح

 ر یک ج هزاا نالوا شعا نابغفط هدلوطان آ

 E هلا هل ترو ص نسح
 قجم رب « ندنغیدلزو یسهرآ هلا افآ نایلس نوزوا

 هرداصم للامو سحو لع هزکص ندنرادص فلا

 وفد هدب . یدبا شفلوا یف ههرتلعم « قرهنلوا

 بصذ هتالایا ضعب هديا مورو هنسو « قرهشلوا

 نکیا یتیکب کیا هراس هدا ااو یوا
 مظعار دص تعاس ترد «یقرهنلوا توعد هتداعسرد

 ادص داتتسم است هن رب اشاپ ینطصم نزابروس,نالوا

 ۱ یآ ق ر یخدهعف د 2 ؛شفل را عیفر هبامقع تر

 روسح ۰ ردشعا تافو :e ندقرلاق هددنسم ود

 یخ د نوک کج هد اتافو قح «بولوا رادغ هدهسیدیا

 توف ییاشاپ دم رادرتفد نالوا نافیعو ۰ تحاص

 كنسکیا قرهلوا ندنافداصت باغ و ؛ شم دلا
 . یدبا شعشلرب هدالصم كنس یسهزانح

 مار نت نام رپ ا دا وا ندنسنح ه | یخد
 17 e ردو هدرا ده .دنسم نوکز و هدیرود

 راشم بولوا ندنساقتع كناشاب دجا هداز یلیرروک

 هد ۱۰۹۵و + شفل و یسافآ كولب هدنتیعم كربلا

 یرلتلاا ر

 یه دخ هدندادما نودی و

 ک, رابدو هنسو هدءب «بولوا یثاب یجهبج

 شفل وا بصل هن راکلیلاو

 هبحوت هنن تک "دوالم ید قلا" بلح ءةلکلر وک

 اشاپ نایلس مظەا ردص هد ۱۰۹۸ . یدنا شلدا

 هتلاكو هللا یعومع قافلا « هدکدشا رارف ندودرا

 ندقدل آ یتامرف تلاصا هدشی « قرهنلوا باضنا

o)كنم رلت و اقش دارلاروز هدندوع هیداعسرد  

 رک اس فالجا تابن ءهلفمامهلوا ردتقم غلا نکوا
 ترافو بم یناابعو دالواو لاوما و اعل یفانوق

 .دنو لّقع . ردرلشع | لتف ید ی دمو کا كرەدىا

 . یدا مدآ رب هرجا درب

 هدناتسن افا (هایس ا مر

 ) 23 هک« ردلابح *هلسلس ر "

۳۷۹۸ 

 یسافآ رازق « هدهسلا

 1ار ای س

 ری ۲ ندا هوک ) E یببانم كشر

 « قرهنازوا یرغوط هر هدب و هینونج برع
  لکعلا یره هدنع-ا (رتخد 2 هدنساذح كاره

 ۱۳۳۲ هتعا كا ار هركص ندکدتا لصاح هبتار

 ۳ ۵ . رولوا مسقنم هراهبمش مق ط رب

 هرا (هوکدیفس) نالوا دتم یعوط هرغ اوم

 ۳۳ دتا كاره هادنس

 ۱ هبونج . روبقآ (دورره) نالوا دیدیا هدلوج

 .هدنرهرا كرلن و «قرهتازوا رللوق ماطر یرغوط

 .رایکود هنغلق اطر (نوماه) كناتتدس و هنر (دنلف)

 كکو كا كهوک ءایس  رویفآ رارمن قوج رب
 رب شعوس ندناکش «بولوا روتسم هلراراق یدمرس
  هدنراکنا و ؛ ريلیشالک ۲ ینیدلوا یزعغآ كغاط ران

 اوا رکذ ۰ راقبج یراوص ندمم قاع” قوج رب
 ایج وب .ردراو یعافترا هرتم ۲۰۰۰ كرتخد كنس

 اک ادروک وک ءنوشروق «ریفاب .شموک .نونلآ
 ۸ ةوح تم یسهفلتخم راعتا تعفیذ هلن داعم تاتو

 راک رددقماقلوا جارخا یر چه زونه «بولوا

 ۱ دن هیخ و یسارق بولوا روتسم هلرلاعرمو رلنامروا

 هل راکنا یونج كهابس هوک . ردقوج یراشع
 ۱ فورمم هلیعا ( روغ ) رب یرلق دلوا دم كن رللوق

 ۳ طو یایسا هلعسا و س . رو دا کشت یی هطخ

  ناشاک هلبا مق هدنارا « بونلو رلغاط ماطر اه د

 ٤ ویلا اا غاطرب هلما وب د را

 "ینارطا 6 بولوا هال دعا را هرم ۲ ۰ ی-هورذ

 1 : . رونروک ك کو ك هلغلوا هووا

 pg ۱ را
 ارفج ینیدلوا هریزجرب هدنبرق ۰

 ۵ وه توقاي ۶ بولوا روک ذم هدیراتآ برع توف

 . عمو یفیدلوا یرلنامروا هلبس ه راح هایم كن هطا و

 یسهعاد “لاها اذه
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 Ls گزار رب ]رعنا «بولوا

 مد ہلا . رو دیا ناس یغیدلوا شعا اعلا هاروا

esرر  

 لنا یریه نرف و | یهایس

 ع .ردیایلبا مور ,بولوا ندنس 5

 «یدیا بونم هبیلع قیرط .ردفورعم هلک د هایس
 1 2 ودکن وا تب وش

 ۱ اا ناففا زبسلک لکوک ندکفلز یدلوک
 . زايا نادنخ هدلع هيس تخم هسک
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E ANکت  
 ۳ یا

 زدنش وم ( دج در

 سر 2 نو ۱ هداز هایم
 ٩٩۹۷ .ردسحاص كباتک یناونع « نوننلا جزومآ

 ۰ ردشعا تافو هدنخشر

 هدنسهطخ نامع كبرعلا ةرزح 2

 . امش بار هرتمولیک ۳ ه ا ۱

 «بولوا هبصق كج وکر بیرف هرحم لحاس هدب
 رب هدهبصقو كنماما طقسم «هلغملوا ىنا كب یساو
 . ردقشغاط هدنداو ر یر اخ راس ردراو نار

 (لفسا) یرو رونرب هلعما وب یخد هدنرق هرصب
 و یفیدلوا هبحات کا قرهلوا (العا) ی.

 . رودیا نا

 (Sibata, Shibata) هتابش دوخاب :

 لامتكنسهرب زج (نویی) هد هوا ۱ 9
 یحمهنغاعس (هتاغیین) هدنتلایا (وفیجا) مقاو هدنتهب

 5 لاک دن یل امج قرف هرتمولدک ۷ كن هتاف

 . ردراو یسلاها ۱۸ ۰ «بولوا م

 هدننونح كنابلاتا 5

 نایگود هسزفروک ( هنر ۱ سر
 یصنم هریک نه ره و هدنرزوا یر ( سیار

 هنس ۷ ۲ ۵ « بولوا عدق رهش رب هدشرا

 یسیلاها و ؛ شادیا سیم ندنفرط رلپلءرقول لو
 طبضیخد رار قوچرب .بودنا لیکشت تیروهچ ر
 « ندنرکدشود هتهافس و تحار « هده سا راشم

 ندنفرط را (تاہنوتورق) لوا هنس ۰ نددالی
 ا 1٤ . یدیشلدنا برو ت

 ری هدنشرف. كننیکسا ندنف ۱

 e هدنخرات ۱۹ ٤ داللالبق بولیدب

 بارخ مولا . یدشفلوا همس ( هبوق )و « طب

 كل هرتمولک۸ هدنرزوا روکذم رېن یراهنارو «بولو
 روش روک دتع هدهفاس

 هاشم هرتلک:ا ( ۲ ۳

 7 E ۱ بدو

 تافو هد ۱۷۹5 و « شمغوط د ( در

 ى تاتارن هدننونفلا راد دروغسقوا . ردشع

 كلامو نانو هللا دیفس رح رازجو + ؛شَع

 قوج ر هدنقح تاتا .بودا تحایس تقو لبن

 هدنندوع هب هرتلکناو ؛ شلنا ارجا تاششکو تاقبق

 ربتعم هدیاب و ر ل تاتا قوچ
 . ردشمزاب یخد رل, اتک لصفم
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 هد هر ام

 ب ی س 1⁄14

(Sibir) ۱هدنرانکی رهن (زا) هد هب ریس  

 سا كنب رهش ( قسلووت ) هدعبو رب

 رش ر نبا هدنل امش هرتمولنک ۲ ٤ ڭكلع یتیدنلوا

 وا هی هلم سا و ةبسن هنع"| كلود هبریس « بول وا,

 كشالناخ راتات رب هلبتقو یرهش ( ربیس ) . ردفا
 . ردنارو مویلا «بولوا یزکم

 دع“ رگ )Sihiriak۴( ۱ تا
 یزفروک ( ىس ) هدنل | 3۳ هرم تب 7 3 a ف راس

 رب عقاو هدقیچا هرتمولیک ۰۰ ندلحاس و هدنلاعت
 كا کاو ۰ یو هونج ندلامش « بولوا هر زح

Eهد یسهرعتس هحا ها ۵ هرتم ونک ۳ ۰ ه دنا  

 یادح یسیضارا « بولوا هرت مول ڪ میا ۱:۶ ۲

 دواک و زا كب ندرح

 Sibir) ریبیس) هخ-ورو (8156۲16) |
 ندنسل امت و نوت كنسهمطقابسآ ۱ ا

Eیکه دنس هعطق ادا: موبلا «بولوا  

 ضع .روندیا لک یمظعا مش ك:كلاع هسور

 ندنسهصق (ریبس) نابملا فن[ كما و نویفارفج
 ناب روک هدنرلځ رات لوغمو رانا یرلضمب و نا

 طاغ ندنرلعسا (ریموس) ایو (رووس) دوخای (ربموس)
 ردرلشع | مازا یغیدلوا

 رګ هبربیس س . یسهحاسم و دودح « یمقوم

 ندن-ارمو بصنم یربن (هرق) نایکود هب یاعثدمعم
 دم رګ هلاعش  بولوا دتع

 قچوخوا«تلنرب ثادتعم طیحرح ًافرش ؛هلروکذ م
 ابروجمام) نيچ «هروق او ک کو نوا و
 E هلناتسکر مبا هب هيس ور هنو ( ناتسلوغم و

 او تراص

 ردق هنزافو كرم

 9 بولوا طاح و دود هلبس هبسور اورو کد

 هل لاح “هل سلس لاروا هلسسارح یر٣ لاروا لدتهح

 .بربیسهیجو ول . ردشل ربا هلیسارج یربن (هرق)و

 هدنسیطسو مق زکلا هسلا یس هونج دودح «بولوا

 یغاط نوتلآ
 تراس ندن سارح یغامرا ( رومآ ) هلن هفاسم

 ی ردب رابتعا هدرلف رط EEE یعیبط هنن قرەلوا
7 0 7 7 0 2 

ENN N AOE 

 ییغلوط ۱۷۲ £ هلا ۰۱۱۳ ۲ والام

 یونح كلا 6 بولوا د هدنرهرآ

 .ولج) یسیلاعث كلا ءیصنم ( غناکن موت ) کهدندودح

 هدناخاد دودح

 هروق یسهطق یب



 هک و

 یسهبصق (قسروا) یسهطقن ینرغ كلا «ینور (نیکس
 .رد «نورب قرش» یهدنزافوم كرم هدیسیقرش كلا
 نعل هنارسآ قوم كجا هذواو مر > غدونروا

 طو ص هنس هبسور ابوروآ ار نکآ دیام هب هل ريس

 AF «هدلاح ینیدلوا لخاد یرلم-قنالوا
 ۱۲۱۰ ٤٦۳ یسیلاهاو هرتم ولیکم بم 0 ۷ ۷ ۲ ١

 شما یا ۹ هل ۷ هرتمولیک عبس رم «بولوا یث

Eرشود زا نەما مداب هنشاب  . 

 نالوا طو ص هایوروآ اسر كن هر وک ذم تاللابا

 و هسا E یغیدل وا با ەن لخاد یرامسق

 یسیلاهاو هرتمولدک عب ص ۱۲ ۵۱۸ ۷ ین هرس

 هدربدقت و هک« ۳ ترابع ندیشک ۶ ۲ ۰

Jجوار هم ید کک هنشاب هرتمولیک عب نوا  

 هل هجو و ۰ رشود ۳ نامه هبهرتء ولیک عب

 و نالوا كور هدنترسن

 یرهش دردن ول (هدرب دقت کو یی او تم
 . ردق و یدل اها ردق

 لصا . یرالوکو رابناو لابح یس هبط لکش

 كج هبا تفاوت الصا هلرافرط یاس كنای-آ هیربیس
 ترابع ندهووا رب قلا و مساو . زود هدنروص

 سحییعوط هیلرع لامع ندیفرث بونج «بولوا
 زکد نالیم و . رد راو ینالیم ر زاغلوا رونلوا
 قلا ۶ ندی کیدا ماود هلن ر وص و یخد هدنجا

 هدایز لدهرتم 2 زیک د هدراقبحآ هرتمولبک ۲ ۵۰

 یا 7 كن هعطق ایت لوس

 بوالشاب ندنلابخ هب ال ایه هووا و ۰ ردقو ی

 كسکوو عساو نالوا د یغوط ه یاعت قرش

 ندیادیدح ندنتهج برع لام ییهلباب ویو تا هلی رب
 لاعش دم رح ,ندنرلکنا كرلغاط كسکوت مقاط رب
 توسق تی مووا عساو و . . رولوا ما جا چپ كد هنلحاوس

 یر« رام یقحهزو ی ډار طا كنس هرظنم زکنا

 ۰ ردکر شو ی ی رزرح تب حد یرهبت قلاو

 تدنم هد دلوا هح قرش بونح نالوا كکو اهد

 هيا یمسق یغاشآ «بولوا ترابع ندقار وط هرق رب

 نانلوب دمع* نیشبقو نالوا دتع ردق هرم لحاس

 - قوفو رازهروش «تبنم ريغ رونلوا ریبعت (هردنوت)
 لصاهتشثا . رودنا لیکشت رلوح "روا توسق هدافلا

 هیسور قحا بولوا ترابع ندرلر زود و هب ريس

 روک ذم «بوروس ردق ترش لحاس یتاحوتف قاود

 | ندهروچتام لصاو ینسیلاعث قرش یاهتنم كل

۳۷۳۳۰ 

 عیم ا هضوج (رومآ) نالوا دودس

Uهج هیعیبط  Din۶ , رک الما  

 9 ین دودح 14 و دام

 1 4 .o یسجر كالامح لدیا تب ی

 ر یس هونج دودح .ردنرابع ندنسهرص رآ هی

 . ونح برع هدنسهرا ناتساوغم هلبا رییس پودنا

 3 1 لای نالوا دتع یضوط هب لام" قرش قدس

 كلابح و بولوا هداز اهد قوح قسمهاو عافترا

 هت لج ندنفرط نویفارنج ضمبو هنسیرع مق

 ۳( نا نوت7 ) یببرغوط امد (یاثآ)
 یافتراهرزوا یطسو دح كلابح *هلساسو ۰ رولبرو

 هر رذ ,هدهسیا هدنسهرا هرتم ۱۵۰۰ هلا ۰
 ةیقح ه ردق کا ال هرتم ۵ ۰

ISنکولب 1۳ ) oردن رلغاط  

 4 وت چاق 7 لاج ee هعلب راو هنل وک لاقاب

 ۳ هدنتهح - ي ٤ E قرهلرآ

 اترا هرم ۷ ۵ ا 3 زا رو ؛رنازوا

 زر زود دودح ی ندنغاط (ودنوهوس ) نالوا

 لاج , هک ءا بعلت

 اب .ردنا فا ییتفص قوا E NE E در کم

 9 ( زوننوت ) رلغاط نانازوا هدنفرط کما كنلوک
 ریکشت هللا ر ك سکوت هل.عسا ( متو ) ها کا4

 ووووناتسا ) هدنفرط ینونح قرش كلوب « بودا

 دتیضو وا هنب 2 e هلمسا (تبرخ
 اس یزیکد (قجوخوا)
 اذن u متیو كرکو هلسلسوب رک

 oT) ) مبات هنغامرا ( انل) رلغاط نالوا
 فذح نوتبسب نامه هدنسارج یناج (هام) ن ایکو د

 سار زومآ هدعد بوش ود



 ب ی س 2
 بسکل دیکب هدنسهتوا كنارج و «هرکص ندق

 (یجوج) هلم" ( ترخ ییوووناتسا ) هنب :هلعافت,

 كرهدا لیکشت یوق ر لوس یرغوط هنتکلع

 رکید . رنازوا ردق هنور قرش ی هدنزافوب تر

 هدنفرط تل | كنب زافوم فی رم ید لاب هلو

 هاو لحاس «بنو القا ندنرنروک دا 7) نت

et۰۹ ةناعماق ) « قرهنازوا یرعغوط هب یب رغ  

 بعشتو عافترا بسک هداروا و ؛رریک هتسهر رج @

 7 قلغاط یهیظع ؟هرزح هبش ز وگو دره

 (CAE هلا یزکد نواج . . روق هنلاح

 دتع ردق هندودح (هروق) ندنسبشراق تاتسهر رو

 عفت مو قاغاط فرص یسهطخ ( نیل آ هوس ) نالوآ

 (تب رح یوووناتسا)ر وک ذم هلکن و “ی کیم دلوا 5 1

 ید هدنتلاا (رومآ ( مقاو ۳ هاا یا

 ( نافیض ك 9 ناک ندنس هطخ ( «روچیام)

 یغوط هلامت ندو نج غاظ ر رک دو ی

 . رارولوا ا هنلخاس یزیکد قحوخ وا .بونازوا

 لصا « یکز مک دد یخد هدنراقو . رب و ی ۱

 هب هس ور كن هر وام «بوىملوا دودعم ند هیر

 رب كلو ۰ یک یراکدتا لیکشت ین مسا رب 0

 حد یسهطخ ۳ نالوا ترابع ندا

 لصا هدلاح وا ردا اضتقا قماغلوا دع قد هبربیس

 یسیدنک بولو هدندودح زکلاب یراغاط تب رییس

 ندنرااوچ هردنوت و ندراهووا جوقم زا ابو زود
 . ریلاق ترابع

 هلبتهسو یدنک «بولوا قوح یرابنا كت هربیس 1

 . ردراو یرلقامرا نوزوا كبو دوس كب بسایتم

 نانلوا رکذ هدیراقوو نانل وب هدنمسق قرش بونج

 بوق آ یرغوط هل هثیراوص نوت بن هعفنرص لابج
 هرزوا تیموم ,هلا قش ین رهووا عساو كن هبرپیس

 نا ندلابح روک نم .رولنکود ه یلامش دیش رج

 قوح ك یخد هدناخاد كل هب رییس «ادعام ندرلوص

 هرافامرا "ناسلوا رک ذ یرلضمب .بودیا ناعیت راہنا

 كنب راوی ر اهد تاف و كارت وت ءهلقاعلا
 ندبیغوطیخد یراذاطرو ؛رارولوا بحوم ینرٹکت
 یهکی ا هرزوا كاکود هروک ذم طرح رحم هب ی ضوع

 - انا هیرییس نوت . راردنا لک رلقامرا هدهجرد

 هداز ندهرتمول لڪ ۰٥۰ یارم كنب ۳۸ ندنر

 ۱۰۰۰ یرلارم كنس ۲۷ هدنجما كرن و «بولوا

 ب ی س ۳۷۳۱

 .ردهداز ندهرتمولیک ۲۰۰۰ كم ۸ ندرلن و و

 یس .( ینوا دوخاب ) بوا : یرلفامرا لوس كا

 برف یراق تیام
 ۰4۰۱۱ كنسعلیا ۵۲۰۰ یسارم كنسبجرب

 ولك ۷۸ هد كنسحمدرد 4۱۰۰ كنسيعجۇا
 هک.یغنامربا (رومآ) زکلاب ندرلن و .ردنوزوا هرتم
 هلب | قحوخوا نددناع ههر وام هدایز ند هريس

 هنزاغو ناتسراات فاو هدنسهرآ یرازکد نواج

 E E ST هریک طی رپ
 ,هعاوا انغتسا یخدراربن كحوک ضمب نالوا بصنم
 . رولکود هیلاعش طبع رحم یتلج كرابنا راس

 «ندرهن كو رشیکیا یغوج كرلفامربا لوس روک ذم
 و .بودنا بکر نداح یا عرق هدالرلن و و

 مسوق و تعشت ی هش رلءدنم هلهح و

 یرلعبات كنر ره و ؛رلشینذک یرهضوح هک عا

 نرو E ی
 هل رفح رالو دج زا ك «ندنفی دغل و یخد رلعافتراو

 نکع ااغ س ريس هنفرط ره كن ههساو تکاع و

 و كنیضارا تع. EE هح «هدهس ریل هلوا

 ملقا لباقم هتلومس و

 نوا کس دد كرارا روا دم هدوا هک« رویدنا

 دمعم اعاد نامه درازکد یراقدلوا بصنم و یآ

 هک دتک ,بوالشاب ندنرلصنم دامجا و در تی

 نلاقكب هدنرلعس رلقامریا كوو ؛راقیج هبیراقو
 اا وص نا ¿ بو الغاب یغوق زو ر

 زارا لکنا دوس ر اوه و

 یرلهتلکز وب « بودیا داما نوتبسب یراکحوک
 هلساب هراهووا کە دنفارطا راو ص «هلکغعا دس یار
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 عساو وا هلیحو و و ۰ ردا دا ا هداروا «قر

 تیموص .ربلآ یتروص یبایرد زو ر رلهردنوت

 یزرانک قرش نمی غاص كاشیرامنا بیس «رزوا
 زود یرارانک لوص « بولوا هدنلکش دسو هوعفل م

 هام نابغط یرارانک لوص هلتروص و . رد و
 كن ررانک غاص ۰ یک یفیدنا و N یسهرطاخم

 تقو ره .هلذغیشآ ندوص یاوتلایلع یار وط یخد
 o ذم . رونلوب هك ھا كمشود بولیقس

 ( جا را) هلبا بوا سفن یره (بوا) ندرلقامربا

 ند ( لووت ) هلبا چرا سفت ید چاربا .ندنرلرون

 كرلباح قوچ رب یرب ره ندرلنو « بودیا لکشت
 یرارکیدو كنلابح لاروا لوبوت . .ردیا عج ین راوص

۱۷۱ 



 ب ی س

 س . رویلنشالک ۱. یمسو هد هکاتسهصوح

 تک ندر زه ( «قزوغن وت ) هللا (هروغنآ) یغامرا

 ندنلوک ( لاقاب ) یسیجنرب ندرہن کیا وب « بولوا
 قوچ رب تیا ندنسهلسلس یغاط نوتلآ و راقیچ
 روک ذم هدییعلیا ؛ ردیا عج ینراوص كرلباچ

 نیا ندنرلکنا رلغاط یهدنتهج یلاعش برغ كلوک
 . ردا لکشت ندراهنا قوچ ر ندیا ناءهمن هدهووا و
 یهدنسدلاعش برغ كناوک لاقاب هن یغامرب (انل)

 قرش كلوکر وکذ م بودیا ناعبن ندنل ابج (لاقاب)
 (متبو ) نیا ندهلاب نالوا یمانمه عقاو هدنسیلامش

 ر یا ندهلباب روک ذم هنب «هرکص ندکدشلرپ هلیرهن
 ین ربنآ(نادلآ) هدیغاشآ كاو ینرلوص كرامنا قوج
 ماط رب یک( یلوبلیو ) یخد هدهووا هلا ذخا یخد

 ررر «هدنیصنم « قرهالبوط یترلوص كرار كوس

 كيرالا هربیس راس ندا لیکشت جلخ نوزوا
 هبلاد ر كور هاشم هنسهبلاد تال «یقرهلوا هنفالخ

 یغنامرا روما ع رويدا لصاح هلاد ر در4 طرف

 فرصوناعب ندرلغاط یکه دنق رش كنل وكل اشاب هسیا

 ندیانارج ی رغوط هب امت قرش هدنغار وط سور

 نالوا یرغوط هلامش بولک ن دهر وام هلبا (هقلیش)
 (نوفرآ) نارآ یندودح هیسور هللا نيج هدننایرح

 هنب و « نایرج یرغوط هقرش « لکشتلاب ندنرلرهن
 | ندلوص ,كرهدنا لکشت یدودح طخ هدننب نیتلود

ERدا) و (یراغز وس) ندهروجام یعل ندفاصو (ایز) ات رللوک ك> وک ا هد . رد راو تر ی  

 | سور فرص ۳ خرم ندق دل | ینرارپ (یروس

 «قرهقا یرغوط هقرش لاعش ,هلالوخد هنغار وط

 هلقامر اك ور ترد و .رولکود هن زفر وک ناتسرانات

 كن هبربیس هقشب ندنرلعبات نانلوا رکذ یرلهعلشاپ
 نایکود هبیلاعش طع رحم هبیرغوط ندیرغوط
 : ردا هجو ر قرهالشاب ندنفرط برع یرامما
 نایکود ریز قرش نالوا ام كن زفر وكب وا

 نایکود هنفرط برغ كنس هربزج هبش (ریعا) « (زات)
 که دنفرط قرش كنهریزج هبش روکذم «( هنیسا )
 انل « ( هغناتاخ ) نالوا یهتنم هحاخ نوزوا رب یمانمه
 روکذم «(كنلوا) نایکود هنفرط برع كن هیلاد

 ندبا لیکشت هلاد كچوکر ب هدنفرط قرد كغامرا
 . اتسا) هدنفرط قرش كنتکلم یموق توقاب «(هنای)

 (هیلوق) و (هقریکنیا) نتيا ندنرغاط (تبرخ ییووون

۳۷۳۳۲ 

 a یربن (ریدانآ) هنیزیکد فنر . رد | كروب ہلکا عج ینهایم كنسهلسلس یغاط نوتلآ

۱ 
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 ۱ rE ت ئ س

 قرش كنغاط (ترخ یوووناتسا) رو ذم

 را

  ندرلباچ تک نا :| نایکود هنزکد قلوخوا

 «ردقویرهن ناباش هرکذ «بولوا ترابع ندرللیسو

 چ دروب «هدهسزا قوح یرللوک كل برس

 او لکشتم ندنرلنایغط اب و ندم و كرا ا

 زاباش هک لند لوک ل صا «بولوا ترابع ندرلقلقاطب

 دز ندهرتمولیک ع برم o٠ یرل هرس ةا و

 "لنت کام زوغنوت یوسالا كرلن و .رد۲۳ یرانالوا
 لوک ( لاقناب ) مقاو هدا كسکوت ی هد ویک

 HS هرتمولبک مب ص ۳٤ ۰۰۰ «بولوا

 1 ۳ یک ردراو
1 

 ر

 بولوا هددودح یعب OS هرو ام هلب |

 ییع جوا . رد راو قمسو هرتمولیک برم ۲
 (هاراب)و هدندودح یرلتلابا (قسلووت) هلبا (قسموت)

 ور هی سةحاسم ,بولوا لوک (یناج) عقاو هدنسهووا

 ایام یس درد ۔ رد هرتم ولیکم بص رز

 دنفرط رهن رب یمانمه « بولوا مقاو هدهرزج هبش
 مب ۲۶۳ هک «ردیلوک (ریعان) نانلوا قش

 ندرلن و . رد راو یسهرعتس هم اگر

 (لدورو) نلیکود هنرهن (هفناتاخ) یرلهارم هل

 ۱۲۰ ۵ كنسیجمر ,بولوا یرثوک (کی)و و
 ۴ e ا د ۰ كنسکیا رک دو

 :یر هاب « بولوا عقاو هدنقرث یامنم یغوج

 الف ,(توتسارق) نکود م( دان ) نهایم هلن
 اثغامریا ا (روما) هلبس هطساو یر (نونمآ) یهایم

 برق یی رومآ هنن ؛(هوق-ریک اهچ) نایکود

 . ردهراسو (نوروا) عقاو

 از اوس عبر ج ..یزرازجو لحاوس
 و ) هدلدتعم طرح رح درکو هدیلامش طبع رح
 < كب ( ہدنرازکد ن واج و قچوخوا « كر
 دن رطهرتمولک ۳۰ ۸۱ ٤ یعوج .بولوا یلبتنقبح

 = طرح رحم یل هرتمولبک ۱ ه ٩۰ كنو .رد
 و سطر یا هرتمولک ۰ ۸و
 موصل |یلعو ینانلوب هدیلاعش طیع رح ندلحاوس و
 ام. ,i هداز ندیآ نوا هدهنس یسقرش ۷

 څد یزکد قجوخوا «یک ی نیدنلو روتسم هلراقو

۰ 



 تن بر

J 75  

 دمجنمیآ وا ییا یزیکد واو زکس یه 9
 . روک یدلامش صوص لع كالحاوس «ندنفب دنلوب

 .هررزج هبشو ندنرلب وق «ندن رعلخ وزرا ,ندنرازف

 اس عاشق نجع هدافتشا 9 ندنر

 یس ههسور ابوروآ نعل ہد رع كا كنس هبل

 «بونل و جاخ رب نوزوا هلیعسا (هتارادناب) هدندودح

 هدنسهرآ یزفروک (بوا) عقاو هدنتهح قرش هاکن و

 هدنجواو هر زج هبش رب نوزواو كور هلیع-ا (لاما
 روک (بوا) روک ذم . روینلوب هطآ رب هلیعسا (یلب)
 (بوا) هن سب سع كأ «بولوا م شده میحلخ چوا یزف

 نوب ۔ رواکود یربن (زا) هیتر داو شا
 چوا هلب رل مسا (ونو)و (هلاساراس 1 «(هدوخانز هدنجا

 هلبزفروک (بوا) .رددوجوم رلقجهطآ متاط رو طظ
 ید هدنشهرا یخ (یسن)و 9 د تو

 هدننورب (هلاستام) بونل و هدیزج هبش رب كجوبب

 كحوک جاق ر هد ذا یخد كےاخ ول . رولو منا

 كنون .روبنلو نه هدنحراخو هطآ

 هدنسهرآ نگر ارج 0 هلا ( هندساس 7 هدنقرش

 ,بوتو درب برب هسی شک ا
 لامش لا كابا نوتو فا برس هدنسهزا ق

 نداروا . ردءهقاو یور (نیکسولح) نالوا یسهطقنا

  بودبا ماود قرهلوا زود لحاس یغوط هقرش
 یوق ( هاخرو ) هدنفرط قرش كنسهللاد ( ال

 هبلاد (4b) نادلو هدهرآ و «بوقبح ییغوط هل مث

 هدقحا و هطآ رب هل ا ( قوراب ( هدنسوشراق كنس

 یریازج (نتول) و (رزنآ) .(فوخ اب)هدن و

 ( همورخ ) و اهد یرغوط هقرش . ردنرابع
 زفروکر و جلخ ر هدندصنم كاح كج وکر هدنع”

 . روناوا فداصت هنیرلهطآ (نولآ) مقاو هدنزغآ
eراق 1 بودنکز ود هدهفادسم لح ر لحاس  - 

 تیا .روینلو یسهطآ )ل ژنارو) هدقجا و ه

Eهنن زافو تل ره ندعاخرب توزوا هلیعسا  

 هدلدتعم طر 2 ل کوا كنبزافو تل رم . زولب را

 یرهطآ فراز هدرلقبجا و ( ناروا تاس

 ۱ ( هدات ا ) هلرحاخ (ربعات) هدنسرل اش لحاس تو

 | هلرلبتنقیچو یتریک قاط رب لحابس هدمیو ؛ رویئو

 : ندرل هطآ كحوک قوح رو كوس ۵ هک «رددوحوم

 ۱ هتل ا ها ) درک < بوئل وا

 كوب هلبزفروک (نوئاج) هدیربا اهدو هنهاخ (هیلاق

9 

 کئ سا VY ب ی س

 یرغوط هیبرغ بونج ندزافو روک ذم « بوناوب
 (۲ورق هتنس ) ادتا « هعنلوا بیقعآ یلحاوس هرس 1۳

 وو «رونلوا فداصا هنن زفروک ( زیدان )و هذي وق

 ندننور ( هدات تنس ) نانلو هدنسهشوک كزفروک

 نالوادتع ددهنسشراق ی ر هطآ (هلروق) كن هن واج

 4 لحاس كدهنحوا تاک رک هر رخ ه.ش هقن اعم اق

 شا ترایع ندرل و كج وکو ندرلن ور قالق اط

 Kare کهرق ) هدنناب كب هر زح همش E « بول

 مداب ۰ روینلو یخد هطا ییا هلرلعسا ( كرم ) و
 لحاسندنح وا تن هر زح هبش رول. دم نالوا هد

 هدنسامنم .بونود یغعوط هلام” هدنزکد قحوخ وا

 یسیکیاهدنجما تنوب هک« ردیا لیکشت زفروکر, كوب
 .رودنالکشت جاخ جوا قرهلوا هدونح یر و هدلاعش

 «بونلو یوق ( یونان ) هدنفرط تلا كزفروک و

  هلدادتما یرغوط هینونح برغو برع نداروا

 هطا حاق ر هدنناب یرر هدنونح كنبزیکد قحوخ وا

 (راتناش) و (روتسدلقاف) هدن راکوا هک ءرودیا لیکقت

 نداروا . رددوحوم هطا كح ۲ چاق رو یر هطآ

 ( نیلاتنوعس) هدءب ‹ بونود یغوط هقرش لحاس

 و «قرهلرفوط هونج هرزوا كا هطاحا یس هطخ

 e ىسەلىوط * هزا زح (نلاخاس) هلا لحاس

 ثاهنواجو « ردنا لیکشت یزافو ( ناتسرانات )

 (ورتپ كور ) « بونود هیبرف بونج هدنسیثراق

 هو دح (هروق) «هرکص ندکد ک هدینرلپوق (تیسو)و
 یسهر زج ( نلاخاس) روک ذم . رولوا لصاو هند

 3 «بولوا کوس كا كرلهطآ بوستم هب رییس

 نک لک مزال یلوا رومعم «2دلوا هرو هنیلقاو

 ا . ردهدلاح ر زیکنا توسقو لاخ یخد وا

 قچوخواو كلر «یکینیدلوا نار لباق ان هیلاعش
 كنه سور یخد هدناحاوس یرازکد نواح قحد

 نالوا ,بویلوا یسهاکسا مهم هاکت راج رب چه مویلا

 دارلحوا هدرهووا لراق و یلزوم قحآ ی رلهاکسا
 صوصخم هنحارخا كرات وب كتاناوح یرلقدروا

 . ردنرابع ندرلب وک كج وک

 ن ۰ هرس لا صا س ۰ ی۔اوھو ملقا

 ۷۰ " یسیل امش یاتنم « بولوا یراقو ندلامش

 -اوه هعساضتفا یت رع «ندنگن دتا زواحم ین هجرد

 تدور هدهساا یجیمط یلوا قوئوص ك كس

 ك یځد ERE كنضيع یلدش هلن رلشرق و



 ب ی س

 هاحاوس هل رک كنبرلءرق لاح و . ردهداز قوج

 هده ریس ۰ ردن دنسم اعشاتب قنق آ قاصر چ“ یخد

 لوظ  بولوا میت هنضع كيلفا زكلاب تدورب

 هن یی رف مدق و رو ىع جو تب ور

 قوح را هنسهسور اوروا یار هلفلوا قوئنوص

 -هحرد ETE رغوط هقرش ء بولوا هاشم

 هنس نوت هرزوا تموم . ردنا لز ترارح

 یس هيطسو ارد فيهرارلا نازيم .هسرونل وا باسح

 یر CS رپ در
 ۱۱ رفصلا قوف نزایو ۵۰۳ هللا “٠١ رفصلا تحت
 . روینل و زا ۲۱ هلا

 فا لدرفص

 هرزوا تسوم ! راقبح ردق ه هحرد ۳۹ یراقو

 نيشيق هد رالم ضب

 نورفص نزاب «تونا ردق ا

 ردق هناسدن .بوالشاب ندنراهتروا كلوا نب رشت شيق

 لحاوسو هدنتهج برع كن هرس هدم” ومو .رروس

 هدرلفرط جا . هدهسرافاب راق للبخ هدنسهبقرش

 مک قوئوص وروق ر «بولوا سبایو قار ك اوه

 قادرار الثمو .رونلو هدنلاح دیو .رروس

 قاریوط ؛رشود هدتلاح ول وط هر هسلت | هاوه وص

 كج «_لشلا هطلاب رلجافآو «رانوط رذق هشرد كم

 ۔ ریصق یل دش هدنراکوص نیشیق . ریشالبتق هدنروص

 ینیدلوت هدنادیم « بونالشاب هضاب راق هلراهغ
 كناسب . ردنا فلت لاحرد یرلناسنا و تاناویح

 - الخاب هنغل وا سح راہ هر ندر یغوط هنطساوا

 لاحرد ,ند-نفر دغل و رراق قوح كح«برا بو

 هدسیام اک اا هدهسرالشاب هک الیشب قار وط

 هر كجافآ رادهویم رب چه .بودبا تدوم او
 نالوا EE هزوجد ر مر . صر و 2 هنسمرو

 زاب قترآ « هرکص ندکد یغدرلنوک قوت وص و
 قاآ قاریوط و «راصاب ترارح هرب ندرب « بولک

 وب كزودنوک نکل
 « بولوا قوئوص یلبخ یراهمک هک ندنترارح

 ڪک م ا

 . راقای هدهحرد قج هيم هلیصاب

 كوتا هله و 4و د شعا

 صوص ا ىلعو ىسيضعب كراو «بولوا ترابع ندلول, |

 هدنتهح قرش هله «بولوا مالغاص یساوھ كل هب رییس

 هب راد س ے .ینداءہمو تاناو حو تاتابن «یتالوصع

YE 
1 

 ب ی س

 سل میس چاق ر هحانار هلو یعسو

 > الوا : ريلس هنلوا مشق هحوا هرزوا تموم

 a رالوج یطسو یاب-آ هدرر قوح کښ

 اع ندجاغآ هک مس لامش اناث ؛ ردعبات ف
 اولا هکی مق یلع-و ملات ؛ردترابع ندرلهردنوت

 رااعش داا .ریاس هنلوا بیس یسهقطنم رلنامروا .بولوا

 ۳ یکذوصوو 13 قلعتم هتانامن راهردنوت نانلو

 ۱ ردیواح یرلبلاچو كعج قطر كريس كب هلرلت وا

 ژدنع ون ناتروکو رار شمب ندنلیبق حاو هر رآ
 یاسین یراص كرلن و و هلرللاچ ا ضع)

 ۳ 1 )در دنوت ووا روسم رج
 ٩راهردنوت و . : رلرزت دنانش ی هوس دارطا

 لوح یعسو ,SEE هدرلفرط ضعب هدنن وج

 ( هغیات ( نالوا.دّبع ردق هب رلغاط ناتسل ودم و

 س لر امروا هرزوا تیرثکا هک «روینلوت
 و ۳ رلن امرو! و

 9۳ هضوح انل ء ا ضرع 3۳ د رک

 قه یلاعش AERO یو هنس هللاد كرن و

 انآ را سهراد اع بطق هدعت « تونازوا

 9۳ هم ؛مرلتامروا ی کلم گام وق یجوح گر هتنا

 : یرلج اعآ هحلشاب كرلنامروا و . ریقار هذذجراخ

 1 ارت هجا « قاوق کش ما « قنمرت « ناق

 بوج
۳ 

| 
۳ 

 اس
9 

 ِت
٤ 

٤ 

١ 

 ی رلد ا6آ ناقو ینمرت «بولوا ترابع ندهاسو

 رونلو رشتنم ردق هنلاع# كا كن هقطنم رلنامروا

 اه یرالادو همیق كب یرلپ ون هدرلفرط وا «هدهس
 روس د كب «بولوا هدنروص كح هلروس هر

 دەس روشلو یجافا هشدم هدنس طوح ریما

 3 اض ص وصخ ه هروجمأم «بولوا هقشب یسنح

 هر «زارک .زووا ,كيبلتیج . روینلو یخو
 E ك یخد رل>اغآ راسو لادرز , دومرآ

 9 و دن رم را رامز وا ةى ر القا

 ۳ هدنهح تونح ٠ 8 بولاق ی دکا و كحوک

 رج هدرلفر ط ضەب راسو هدرلب داو ی هاتتس زا

 ۶ا , ردن ص هلراکعج كنراکنر « بولوا قوج

 ۱ 3 قرشو هرزخ رح هلیلوک لارا ه دننه برع

 8 لنامروا لوا برقن هت راو ناسا غم
 1 من یرلفاروط یللیک ابو یلزوط « بودیا تردن
 3 يج 7 كب هب رییس ۳ ورد دعاسم



 جن( ی
 قرش « بوشوت ردق هب ام ضرع 1 هد ذل ۱

 °4 هسیا هد رق یلحاوس قچوخوا و هدنتهج

 هدرالم ك.کو . HS ندیلامش ض ع |

 عرزهدربداو نرد ضەب زکلا تاو مثبت تابوی

 هدنرلکتا یغاط نوتل او هدنتهح لاروا ۾ و

 عرز یغد هد.نتلایا لاقاب ءاروام .بولکا یادش
 ندرلف و وص اا كزاب اشکا « هد سروئلوا

 رادواح فالو یتالوصحم لصا er1 .رولپزوب

 -رونشدت ردق هب یلامش ن سبات ردة

 ۔ وچ وک یر هناد هک دنلب رب ا یرغوط هلامش < د

 و رنا ردق هک بو

 نویلم ۲۲ یسیضارا تعارز لباق . رولوا لی
 كپ ید یغاروط .بولوا ترابع ندهرت+ اب مک

 ید هدهبسور «تعارز لوضا « هده سا &

 یخد كل هر وک « بولوا صقان ك « یکی نیو

 لا .روشلوا ءدافتبا قح یی الوط ندننادقف

 هلنروص و .بولوا یوصا قارحا كرلنامروا لوصا
 قرفو زوتوا هر هلا هرد هنس چاقر رالراتنالیچآ

 یرلبحاص بونکو تیر هبناننا ءوق :.رکس ندکدیو

 .رارونلو هدنت روب قجا رار هقشب ,هلکرت یرلنو

 كلا .بونلشیا یزآ ك كرار تعارز لباق 3

 هدنتوح برغ گن هب رییس رب نرو تالوصح قوچ

 یصکیا و یراتلاا ( قسمو) و ( قىلوبوت) عقاو
 نانل و هدطسو هلا (قحوقرا) عقاو هد وئح هدهحرد

 یسق رش فصن ناال اف كب هب رییس .ردب رلتلایا (قسیسیت)

 موم قاعتم هراخذ . ررو تاللوصحم زاكا هسیا

 هداز ندهتالسوت نولم ۲ یسهونس تالو

 لصاح یخد نوتوت ولک نویلم ر « بونلوا ني
 ۰ رولوا
 صوص ایل .بولوا قوچ كب یرلاع ہم هلبراراچ
 .ونح دودحو هدننرق کلام رازغرق هدنتهج برغ

 . روینلو رار اج عساو ك هدن راکتا غاط کە دەس

 ندنوملم رشیکبا هدلاح ره <« هدهسیا مات و کما

 عراب ,نوبق برق هنولم چوا < ریغصو تآ هدایژ
 نیک رادق ۷۰۰ ۶ 3 هداز ندنوسیلم

 .رونلیشالک | ینیدنلو هود۳۱۰۰و نی
 و و هدنرلتلابا لاق ر ءاروامو قجوقرا زکلا

9 

۳۷۳۳۵ 

 ۱ رلقتسد تن اعسا E E كنس هبلها تانا

 | هبهلاعش راطقا"یعون كیکس نوم نلنید نر ۰ رويل

 ب ی س

 رشتنم ردق هونج یلیخ هدهربیس « نکیا ص وصخ
 هب هزاح كلاعو یساساللوق هد قازق 6 بون و

 تاناوبح . ریشلر یخد هللا هود نالوا صوصخ
 یرلتا هد اسیا شماغلوا حالصا یر چ كنسانحا

 کوب كنبرلتوی . ردیلتعرس یرلشیوروو یلقنابط
 هلا ۱۳۰۰ هدنآلابا قسلووت زکلا « بولوا ابق
 هلشدش هدهحرد وا كندور . رونلو نوق یییفاس

 هدیراشیط شیت زاب ینراثاویح رلیل هربیس « ریارب
 هنس رپ هدرلببب ناغا هدنرکوص نیشبق « بوقار .

 . رولرا تار تأناوبح هح راکس

 ۰: احنا 1 ك ES هنتعسو كتكلم یس هاها

 ( قسموت (J .ردقوح ها هنرادقم كنسااها

 رثن رآ ه دنت> غا- ط نوتلآ صوصا ىلعو هل :تلابا

 قوچ ك یرلنامروا یکز مک دید هدىراقوب . ردقوج
 هر هلفا هعفد قوجو زرسهاظن و زسهرص « هدهسیا

 دوو دلا هک دتک ,ندنفیدىلوا فالا ول

 ثنابوروآ هرزوا تیمومع یسهبشحو تاناوبح

 كن هلساس لاروا زکلاب تولا هاشم هنناناوبح

 دودحو ؛ روینلو هص وصخ تاناوبح ضعإ هد وئح

 هعمج و یس داو وو هل رلغاط یک هل هو

 ندنرظن هطق تاناوبح . ردماشم هنجو ناتسلوفم

 ید اد لا تطف زدن هب هقطنم چوا هبربس

 .اوبح یدثلا تاوذ فهلاعت هقطذم نانلو هدنلخاد

 «ناشواط سنج رب هللا نر یتا .بولوا زا كب ینان

 هب هیلاعث راطقا تروق «یکلیت یدام «یکایت سنجر
 ندهراس و یلآ ضاس « تبوک سنج رر صوصخم
 یکی غلاب یآ نایاشای هدزیکد و
 نزا توایکع نیت یعوح ثكنرلش وق و . ردترابم

 وص یرنکا هدالرلن و « بولوا ندرلن ديا تدوء

 راقو یثوقاب راق زکلاب ۰ ردنرادع ندنسانحا یتوک

 «راریلاق یخدنیشیت یرلضمب یکراشوق ناند یکیلکک

 ندناناویح ضب

 كوس لا و ندنرلهتروا تن هرب.س هقطنم يحخلا |

 یسهشحو تاناویح كوب 6 بولوا ترابع ندرس

 كم یرلن ال اللوق یک كو وک یرابرد صولا لعو

 « قوسر و ءقاش و کلک «ییآ «تروق . ردقوح

 عون کیا «رامناص روس ءاوڈرز یروم وص |

 «نر ءناشواط كتسوک < هراذ ع چاق ر «لود

 و هسیا هدهسوذج هقطنم



 ب ی س

 ؛رونلوب هراسو رتسا یاس 1 7 هلبا لازع عو ر

 اار « ررک یخد نالبق ۳ هنسداو رومآ و

 لاقناب « بولوا ولع هل.یعاونا كنيلاب یسهلج لر الوک
 . ردراو یعاونا یخد كرا هدیرتساو هده هدنلوک

 یرویس هدنژشکا كرهووا .بواوا قو ینارش
 - ردق وح یحد نیس

 كي ییطارا كل هربیس ندن رظن ةا ضرالا لع

 تیا رع هدرلغاط TE ول بولوا فاتخع

 فلت هدنرهووا و ه۶ دق * و رک تلازاب و

 و «بونلوت هه تو2 ارا شعا کش هدراووا

 ك.کوو رلنامروا لواندنرود 9 تن هعساو هعطق

 شفلو ری رب لتواعر و هقاصص روتسم هلرتوا
 هلب راعث| نانلوت هدنلاح نوک و نی یییدلوا

 هدرلنامرواو لف تومام ناقبح ندنجا كغار وطو

 ۰ ردتدشم هل راعیک نادکرک وب نالوا شماشاب

 ندرلغاط یءهدونج م ه ندیلاءعت طق مع رازوب

 هغجاق یرغوط و هیسح i .هلک ا

 «بولیموک هنجما كرلقافاطب ىقاط رو ؛شلوا روب

 نوش ردق هزعامز هلبرلتا « هلکغا دامجا هداروا

 بونج «بولوا زا كب یسهناکر *یضارا ۰ ردرلشلاق

 یتداعم كن هرس . رونل هدرلغاط یکهدنتهح

 هدنجا كرلموق یندعم نوتلآ « بولوا قوح تب

 غاط نوتلآ .قرهنلو هدرلایق نانید ( چرا وق )و

 ید هر کت قرب ا لارفاو هدنتهح

 هل تملک هدرلف رط شب رک ات هدنرلب داو هریک وا و

 ۲۵ ۰۰۰ لالبراقبج هدنسهنس ۱۸۸۸ ۰ رلب راقبح

 هدنرافاط لاروا زکلاب نیتالپ .ردشفلوم بیرق هبولیک
 . رولوا غلاب هبولیک كر ترد چوا یونس « بوقیح

 لاشاب ءاروامو هدغاط نوتاآ یئدعم نوشروق ییهس

 هتالینوط ۷۳ ۵۰۰ هدهروکذم هنس «بوتل و هدنتلایا

 شموک طولخ ولرک ۱۲ ۰۰۰ ,قرلراقبح هلوک
 قدعم رقاب . ردشفل ۲ نوشروق هالنوط ۲۸۳ و
 e یونس .بواو هدغاط نوتلاو لاروا یخد

 نوتلا و لاروا یندعم ریهد .راقبج رقاب ردق هتالسن وط

 هنلک نوبت ( قسیکنلس )و ( قچوتربا) هلن غاط
 هتال_م و ط ۸۳۰ ۵ ۰۰۰ هدهزوک ذم ها بوذلو

 غاطنوتآآ هیحلشاب وک ندم . ردشل راقبح ریمد

 «هدنرلفاط لاقابءاروام هدننرق قحوقربا هدنراکنا
 . روبئلو هدنسهطآ نیلاخاسو هدنتلابا قرش لحاس

(۹۷۳۹ 

 "ارخا ۴ یر هدر چاق رب ید تیفارع

 درب چاق رب یخد یزوط ایف وا كرت اربخا

  BANE رااوک شب و «راقبج

 سالا هدنرلغاط قست حر هلا غاط نوتل و لاروا

 . روللو رلشاط تیف یذ راس و هزورف دز

 «بولواقوج ین دیرلشاط سنج راسو مشی سیم

 زدهق راف یهدنس هبصق (ناولوف) كنتلابا قسمون

 ۰ راقیچ رلیش قوچ ك لومعم ندرلشاط ېکو ب
 ریس س . یطالتخا طئاسو و یتراجتو میانص

 الث < بویلوا یرادادهتسا و لم هتعنص كنسرااها

 راق ك ندر ونک < هدلاح ی راکدعا تو 4

 «هدلاح ینیدلوا لون كب یراغاب جاو ؛ راریک كالهوک

 ۱ :بو دی روت هلبا اريج زات هدنرا هک نوزوا

 قد كچوک هلو لصاما . رازلتت نسعي موم
 اک هرلهش راف لوس « بولوا یرک ب یرلتعنص
 رص وصخ هنلااو جارخا كنداعم هیحلشاب یخد رلن و

 1 هشراف نوتوت و ندر هناخگابد قاط رب هلرلن الوا

 3 هق رباف ناراةىج وت رییسا ساتو تاب وبح

 2 هداز كلا ك رلبل هريس یابعقملاب هلبا وآ درز

 ٠ يروا تدر یو
 د كناسد هدقاق الراب و هدهعوط قاعص

 تح 2 PTS قابحوآ « هلفلوا یرلکروک

 هبهدعاقو ماظن رب وا .هدهشا دارا دوس رب نوجا

 ۳ "۱ رسا و صا یرلناوبح رابح وآ « بولوا بات

 5 اار کد : ندنرکدتا
 فخ رات ۱۸۲۰ .ردهدقملازا ناحارشا كروکؤ

 ۰۰۰ و روس ۱۸۰۰۰ هدنرازاب قستوقاب
 ۱ ۰3۱۸۸4 ۰ نکیا شماس یکروکی دم
 راک وک ی لبو ۶:۳۰ زکلا یددع كن رلکروک

 ق 5 ملا . ردشعا لزب” هنرادقم ۲۳۰۰ یرادقم

 ۱. 8 ود .دکعا لر هدتيسن و یخد

 ۴ د د «كوس ردق وا یز فابشو یسضارا تع-و

 كب ین اع ءناصق كب یرالوب راس «دوقفم یرالو

 .مور لندن دمو اه كريس كب

 15 نی er فی را هک اب یه

 ردآ . رد راکعآ یفح همم هل وا بسانتم داوا

 ا 7

 ۷ ۰ هیونس تاحارخا نانلوا لدرس هنس هبسور

 هد ات تان ول ۱:۱ E E e ىنا نول

 2 روک« یا زوءوط هللاریاخز هععلشاب «بونلوا نیت



 ندنو یالاخدا . ردنرابع یا | قبلاب یر

 قوچ یرریاتو رازاب لوس ٤ ردکرک هساوا هدایژ
 را «یسموت سبا : تیرا یرظلشبا ا

 وغوو یی ) < ردیز رازاب هزاسو قساوقا «قحوق

 قاارف نو,« ۰ رقت ند هرس هدەنىرازاب ( دور

 هلنچ كن هرییس . رونلوا لاسرا هراجم داوم هدنتهق
 ها نویلم ۸ 3 شاشا یراب ناو

۱ 
 تولز ۳ هرزوا رک تراجم لخاذ

 ناراتاص یاب كب یتیش یه هب یاها هزاحمب + رنو
 ارش ضارقا ها هل رلضتاف ربغآ كيو

 -- . یرلیهذم و ناسل تی . یسلاها ۰

 روسکن وام تلا نانلوا ناب هدیراقو كاهربیس

 « بولوا یلھاو سور ینوبلم ق شب ندنسیااها

 یسهلج كرلن و . ردزآ ندنویل» رب یسیلاها یر لصا
 «لوغم «رانات كرت  بولوا بوسنم هنقرع یتاروق
 كتارا نیا نیو هلمماع زوئهو ندنرلتیسنج ۲و نیف

 كنسا اها a رک ندنماوقا قرش لام یاهم

 ا هحور 0 اتو هل رایتعا تی سنحت

 E °04 8 ۰ لیهلر 2 لابوررآ
۰. ‘° 

(O ۰۰۰ قایتسوا 

 هر اه دوما ا ۰
 °° لوغوو ومف |

 ۲ ۰۰ تود وس

E: Ù ۱ توقاي i. 

 ی راراتات غاطنوتلآ راتاتو كرت ۱

 تایروب °> .0)

 E ` زوق
 ی ۱۰. oo وچام و لنیچ لونم

 Feo لهروق ۳

۸۰ 

 ° قایروقو ی له ارقا
 ی تر ۸ ۰ ایلیک

 ۳. لا داچماق هیلاعت

 ۳ وذیآ
 ۸۰.۰۰. یدو

 0 ۰۰ هب دحج

UNO ۳ 

 هدرللوغم هان ید و تژثکا هل هجو و 1

 نایلوا یرلتبسانم هدف هلرالوفم .هدهسرویلبروک
 راناتودلرت ,هسزالوا باسح لخاد رلبل هروق لک
 دم رحم یناسل كرت ,بولوا هدرادقم رب هلبرتیسنج
 كټ هرس نوت ردق هندودح ناتسکرت نیتلحام یلاقش

 ندماوقانانلوا رکذ هدلودج . ر رلمعتسم هدنراطسو

 بی س ۳۷۳۷

 .هیسوراپوروآ اتاذ رادیوماس بوسنم هنتیدنج آ و ثیف
 کت ریس < یک ی رلق دنل و هدنتهح قرش لاعت ك

 ناسا رج 9 یخد هدنسلاعش برع یابمتنم

 هننزفروک (ریعات) و هنفرط قرش كنسارج (یین)
 رازونو نکاس هدنلحاوس یلاعث دمحم رحم ردق

 كرلن وب هردهدنم ا یرلویکسا كنایوروآ و اسا رلت و

 لاروا ی٥ هدب رع هد ونج ر یرلق دلوا ناس

 ( لوفوو ) هدنسهرا یسارم ( بوا ) هلیسهلسلس

 هدنسهزآ یرلارج (یینب) هليا (بوا) نمی هدقرشو
 لاعث ضع ۵" رنو .روبنلو یرلموف (قایتسوا)

 )ي 1 یغاشا نداروا بولوا دتع ردق هنطخ

 انا - ردنک اتم اکر کدههفرط یر ار

 هلیسیا اهاناتسکرت راکرتو نالوا فورعم ید هلیمسا

 هلمالسا نيدو ماکتم هلسناسل یاتفچ «بولوا سنه
 91 1هرا قرش لوط ۱ ۱۰ هلبا 9 راردن دم

 هل رلقات_س وا ملا اهد و درلت وفاب هلرادن وماس

 هنلوک لاشاب ندهلامش لحاوس هدنسهرا كرات وقاب

 لبتطسم نالوا اوج ه قرش بوح ندس ضل امش ردق

 هلیموق ( زوفلوت ) بوسنم هنتبسنج لوغم رب ر

 لاعش كنلوک لااب یتکلع رازوفنوت . ردنوکسم

 قحوخوا كر هنود ی غوط هب یلامش قرش هدنتهح

 ه دنس هص وح رومآ موق ویو ؛رولوا دت ردق هنلحاوس

 یزاغو ناتسرانات هلزکد نواج و هندودح نيج

 هدشونح كرازوغن و . روینلو رشتنم كدهنلحاس

 ءاروام و (قجوفرا) یمب هدنتهج کیا كنلوک لاقناب
 (تاترو) بوسنم هنتیسذج لوغم هنب هدنرلتلابا لاقاب

 ۳ زتکلع زوفن و . روش 7 نا یوق

 ۱۱ و ه دنس۸5 رش لاعت ەي هدنا كی هواز یا

 ندهیلاعش لحاوس هدنرهرا قرش لوط ۱۰۰۲ هللا

 رر رب عساو نالوا دتم ردق هنبراکتا لابج *هلساس
 یسکسالا كنناسل دارو بوسنم هنتیسنج كرت یخد

 هوا یعوق (توقا ) نالوا ماکتم هلیصلاخ كاو
 .هیلاد یغامرپا (هنای) قجنآ ۰ ردبا شیت هلقلبعتیابو

 رشتنم ردق هلحاس رلت وقاب هدنفرط قرش كن

 هدلحاوس دهن زف روک ( نوئاح ( ندهبلاد روک ذم

 هنیزافو ترم هدنسیبونج قرش كرلن و «(ریک اقوب)
 هدنسیا امس ممق كنسهر زج هبش هقن اعماق .(یجوح)ردق

 «بویلوا

 كن ەروك ذم “هر زح هش (قاروف) هدرارب نیش اکو و

 هاف لدنس هع دق ءلاها كب واح هد هدنسډ ونح مق



 E ۳۷۳۸ ب ی س
 كماوقا كحوکو . روینلو نکس یرلموق (ونسآ)

 ینیدنلو بوسنم ههصز یغئاخ تكنیرلناسل هلرالصا

 لحاوس یزافو كرم .ردشم«عا یتا زو

 یلاها رادقهرب یخد ندنروهکسا اقسآ هدنراراوجو
 . روینلو

 - هعدق هنمزا یفنیداشاب كنابف تومام ات كن هبربس

 نانلو هدنف رط ره ینیدلوا شفل و نوکسم یرب ند

 لکد طوبضم یمهیخرات لاوحا ۰ ردلدتسم هلراتآ
 | قرشو هلبماوقا | ونيف یمج برع هلیتقو . هدهسیا

 -ٌهعدق ماوقا» ندنفرط نویعیبط ضعب یخد فرط
 ۱ هلرلم وق لوهحم و لر اط رب نانلوا هوس « هب ويسا

 هدعب ۰ رویایشالک 1 یفیدلوا شقلو نوکسم

 هلاعت رلوخمو رلکرت ندنتهح یغاط نوتلآ ندناتسکرت

 .ردرلش الوخد هب هرس تافدلاب هلزواجم یرغوط

 ماوقا ىخد ندفرط رو هرل ا ونيف ندفرطرب رنو
 طالتخا هلرلب دنکو «قرهلاح هبلغ ههروک ذم هع دق

 یکزوفنوئو توقاب ندطالتخا وب « كرهدیا جازتماو

 ندنس هع دق هنکس گی هبرییسو ؛ شلوا لصاح رلموق

 « بولوا ضرقنم نوتبسب رلموق قوج رب نالوا
 .ردشهالشاب «هلازآ هک دتک یرارادقم هد ك رلن الا

 4اغ یخد هرللونم تح و هنرازاس ی رعاع داود

 صوص ا ىلم . ر دشمر دشلکر ینرڅ کا كرل ول بودا

 کت و میسوت هکدتیک نوک و  الاح یوق ا
 هدندف رط رو یرزوغ وت ندف رطرب .بولوا هدکعا

 . رارددکمریدشلکر یماوقا ئاسو ریک اوب یچوچ
 یتاسل كرلنو هلس راسور ندا تره هدرلاروا تح
 ندنرق چوا تیام .راروینلو هدنتروبجم كغ رکوا

 «بوریک هلا یس هعساو كلام هرببسقا و د هبسور یر

 هدکا نطوت و تری هیاروا جوفاجوف رلسور
 دلوت هدارواو نطوت هدهرییس ردق هیدعت ,هلغلوا

 چاق رب فل هلصا “لاها نعي هنوبام شب رلسور ندا

 هنفرط ره كن هريس رلن ون .هدهسرلشلوا غلاب هناثم

 ینیع مق و هدنر کا لاروا هاش » بویم هل ات

 | هدنرلارج رلقامر | كوس هلن راحت رک ام یءهدیونجو

 رار هلترثکا نالوا هعسوفن ءندنرلق دلو" شعشارب
 بوش وسهعسور فرحر هدنرلف رطرثک | كب هب رییس

 كما ملک هلناسا كرلیلرپ یخدرلسور ندیک هرااروا
 نانلوب رشتنم هداز كا یناسل كرت . رد هدنتروبح

 أ ىس و یطسو منق صوصا لع « بولوا ناسل رب

 . ریل هنلوا دو کلم دارت رب

 نان ی مو

 ا

 «ندنغیدلوا افنمرب نوجتیانج بابرا هیسور هیربیس
 حو كټ هع دق ءيلاھا یغوح كراسور ندنک هاروا

 رو رلفارص و راج ندف رط رب و 6 روا یتقالخا

 «بولوا هدقعوص یییاها ن اما یخد ندفرط

 یخد هنارکسم رضع یرلکدتا لاخدا كراسور لو |

 دهم ,راردهدکع | یندت هک دتکر بللاوز ,هلکعشود

 ومل المو راهو للم بابراضمب نانلوا ین ا

 دوجو نارمصو قر بایسا قوح ر هدهبرییس رلیلها
 نالوا شموس بوغوط هد هب رییس درا ا

 لوغمو كرت هدرا هجر د فاتخم هدنرارامط راسو

 ءخدكناوهو ملقا «بونل و یناق ماوقا راسو آونيفو

 رج و هجتاداعو قالخا ندنرلسور هبسور هه

 قلناکداز هدهربیس . راردلقرف قوچ یخد هجايسو
 وکع نیرومآم زکلاب ,بویلوا زایتما رب رکید ابو
 لهیربیس .رونلوا رابتعا هتورث زکلابو .رروس مکح
 ی رلک اماو ممط قوج كب هتور لاصعسا كرلسور

 بابسا هنوکر چه «نوجما قلوا لئ هنورت «بولوا
 ٤ اا ندطناسو و

 روا یسهفاک نامه داراسور : هل هن رابه ذم

 یلونج برع ندرلیلرب «بولوا كلوتق رلیلهاو سقود
 یونج قرش نسو رسم رلنالوا ن E هدذتهح

 هلرلتوقاب و هدننهذم هدول یفاط ٍر ك رلدک هدن رلتهح

 ره . ردت سر تب ماوقا راسو رلیجوجو رازوفنوت
 -یلعو ییغوح دل رلتس رپ تب قموکح هیسور ردق هن |

 نامتسرخ اسر یرآآ ونیف نو فا

 زاو , ندنر هعدق تاداقتما یدنکرلن و «.هدهتسیآ

 زب قابو |
 ۳ ردا خا لاخدا ید یوق یآ

 یترانیبا و تاداق:عا ضمب كرلن وب هدرارب ضەإ یخد ۱

 یلرعو ریرحت یتناسا یاتنچ رلنالسم . .ردرلشلا لوبق

 ۳ شمب «بودبا رلعت ین هیند مولع هلتناس دا

 > لونم یخد رلنالوا مبات هتند هدو . ردراو
 راطخ تاهلصا ماوقا اس  راردبا لامعتسا
 .ر هدنناسل سور فراعم هیحلش اب .ردوو یرلتایداو

 ا شد نونفلا راد ر هد ( قسموت ) رل ور
 هقيت ساتسا یلوا هنس نوا ندنو 5

 ۶ هدروکذ م جرات .یدبا راو یدک اش ۰

 ۳ .بولوا هدنددع ۲ ۵ یتاکم كن ریس

 درک اش ۰ ۸۲۹ .هرزوا قلوا زق یس ۷

 ۰ ۰ یدردیا ماود

3 

۱ 



 یو
 .هبریس س .یرلهبصق و رهش ,یسهیکلم تایسقت
 هدنرلک:ا قرث كنس هلساس لارواو هدنم غ یاهتنم

 دودعم ندنسهسور ابوروآ هجهرادا یسهچرایرب عقاو

 «بولوا قمل م هتبرلتلایا ( مر ) و ( غروبتروا ) نالوا
 کب رعایا قرش و یر اه

 .وا ول قت و ًاریخا « هدهسیدیا مقنم هبهژاد

 (یدلوبوت) ندیالیکشت ینهبربیس ییرغیکسا «قرەنل
 - ایا یسهیسور ایوروآ تداع یرلتلایا ( قسموت )و
 ( قحوقرا) یروصقو .هدقفاوا هرادا یک یتال

 هتالو يا هلرلمسا یرلت الو (قوتسوودالو) و

 هدتفلو مسقنم هتلایا چوا یرب ره كتالو وو

 لماس یغد یغامنس ( تیاخاس ) تبالو یخکیاو
 ۱ و تلابا ۸ هرس نوت هلهجو و . رد هدتفلوب

 رادقم هلبرل يطس ةحاسم . بولوا مقنم هفاجس
 : ردینآ هجورپ یرلسوفا

 سوفن  هرتمولک بم

 »۰۲+۰ ۱ ۳۹۷ 1۲ ییلابا قسلویوت
 ۱۳ ۸6۷ ۰۸۲ ۰ قسموت

 گ 1: ۷ ۷ ۲ 6۵۲۷۵۵6 6 قسیسیش 3

 3 ٩۹۷۱ Tor ۶ ۳ 1۱ ۰ 6 قستوقاب
 1۰۸ ۸ ۷۳ ۶۷۲ ۰ ۴ قستوقریا ]

 م
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۶ 
 ۶ ۳۱۳ ۰۸۰ AT ۷ اوج

 یرهشرب جه یسوفن هدایز ندکس یللا تانهربیس ۰
 . ردهدیددع ۵۲ یراهبصق و رهش نوت .بویلوآ

 : ردرزهجور یرلسوفت رادقم هلبرکوس كا كرلتوي

 ۱ كسی رام | ۳ ۰ قستوقریا
 ۱۳ ۰ قوتسوویدالو| ۰ قسموت
 q Fs كسذچووحالب | ۰ ۵۶ قسلوبوت

 ۸ 10۰٩ هرات |۱۷ ۰ قسیسیش

 منع ES) LS ۹ لؤانراب
 ۸ ۰ قسشاق |۱۵ 0 قسرایونسارق

 ۷۱۰۰ كرنیسونیم | ۱ ٥ نموت

 °111 قصروغونیمز | ۴ ۰ ناویلوق

 رد غاغا لک 0.۰٠۰ یدلاها كذب رل هبصق راک :

 یواح یسوفن زوم جاق رب یرازکم اضق ضعب تح |
 ندئالابا نالباص هدیراقو . ردنرابع ندر برق

 و

Y4 پک 

 یرلتلایا قستوقایو قسنوترا .قسموت «قساووت
 N ی

 «(اتچ) كلاقاب ءاروام «قسرایونسارق یزکم
 كسنحم و وخ ال یخ دكرومآ ,قوتسو و دالو كلحاوس

 . ردنرأ هبصق
 ) (Nouvelle Sibérie تم 5

 امش ت رببس هدیلاعش طع رح

 ما نیرو هنس ههو تثیه دا رل هطآ ماطر هدنل

 ضرع ۷۷۲۳۰۲ هللا ۷۲۳۰ ٩ راهطا وب « بولوا
 قرش لوط ۱۰۳ 45 ۱۱۳۳ هک و ییاهش
 یسهیعتس حام كنو ۰ رولوا دتع هدنرهرآ

 :ردنکندقاط ۳ «بولوا هرتمولیک میرم ۰ ۲٩

 یقاط (فوخابل) نانلو هدنتهج یفغ بونج
 رب هلرلمسا ( ییووبلوتسا ) و ( ياام ) «( ينيلب )
 و . ردن رابع ندهطآ ك کرو ط سوار كوس

 (وژنآ) هلرکید مانو هربیس کی لصا هدنلامت كق اط

 (ینلتوق) و كچوکرب هلیعما (فوقلب) «بونلوب یشاط
 كوب جوا هلبرلعسا ( هريس یکی ) سفنو ( فیداف )
 «بونل و یف اط (عن ول) هدلاع اهد تک ندهطآ

 (هیزه) مقاو هدنفرط قرشو كوب رب هلیعاا ( هت )
 . ردنرابع ندهطآ كجوک کیا هلرلعسا ( هتناژ) و
 ,هلفلوا دمع هدنروص ماد نامه زکد هدنرلفارطا

 هدهفلاس راودا هدنرلضعب « بولوا یلاخ ندبلاها

  |عسم جافا ضب شلاق ندرلنامروا نالوا شفل و

 ی )شف داروو یر تومام هلبرا 4

 عبر ۹ یس هیس ةحاسم كنسەهر زج (هربیس
 . ردهرتمولدک

EYلامش كاتس دنه (91959001) ۱  
 ماسا عقاو ه دم م I ۰م

 ۸۰۰ كەتك اکو ۳۱۷ ك( كىليش ) هدن-هطخ

 یربن ( ود ) قرهلوا هدنسیلاعث قرش هرتمولیک
 د هنغامرا ( هرتونامهارب ) در وو هدنرزوا

 یزک قاس هدیراقو هرتمولک ۲۰ ندلحم ییدلک
  هرزوا قلوا ام ی ۰ « بولوا هبصق ر

 یاجو لادرخ «چ ر .قوماپ .كراو ییلاما ۰

۳ 
0 

 HEE ردراو یتراجم تلشبا ترابع ندنناحارخا ۱

 كنغاڪس -- . ردلاص هتنافس تس ا ریس یعیدنلو |

 یسیلاها و هرتمولیک مع برص ۷۳۹ ٤ یسهیعتس ةحاسم
 . ردلسم ی۱۰ ۰11۰ «بولوا یک ۲۷۰ ۲۷۰ |



 راز

 - وصح گه :بورو لوصحم هعفد يا هد هثس ¢

 ندیاضو یشماق کش « تب وح <« قوماب هد ین ال

 ( یتاه) ندنرازج لیتا (5۵1۲0) ۱
 - وه٣ تقی ) كنسهر زح ۰م

 هرتمولبک ۱۰۳ كل ( وننسمود وتناتس) و هدنتر

 (وتسور ) هدیغاشآ اهد قرهلوا هدنیاامش قرش
 یزک تلابا هدنرزوا كن( وییس ور ) نانلوا هبمست

 ربمد .شموکو یسلاما ۲ ۰

 .ردراو یرینیب رومشم هلبرلن دعم یالقو

 (قاوارس) كنس هر زجوگن رو بسا
 ele ك ( غنیچوق ) و ه دستم سب

 ِ ءتولوا هبصق ر

 كنسەىلاد یرب (غنابر) و هات شا قرش هرتمولیک

 هد«فأسم كل ءرت« ولک ۷ ۰ ندلحاس قرهلوا هدنرزوا

 .ردراو یمهعلق رب «بولوا هبصضق ر

 كنسهز ز> هرتام وس (8:00ع2)
 ۵ (غناداپ )و قوا لحاس ۱ هع وبس

 یوق ( یوناپا ) و مدنا لامش هرتمولک ۰

  بولوا هبصق ر یز رک كابا یلوناات ہد نجا

 . ردراو یساوه ریفآ كب قجن آو یناهل لزوک
 یرکسف ۱۵۰ و یراهملق ر هدهیصق و كرلبلكنلف

 ۰ ردراو
 ندنرازح نیسلف ( 5۱۲0862 ) ۰

 .رش لحاس كنسهر زج ( وبس ) ۱ ده ویس

 بونح هرتمولیک ۸ ك ( سال وق ناس ) و هدنسق

 .ردراو یسااها ۱۰۰۲ ۰ بولوا هبصقرب ه دساب ع

 ندنرازح نیسلف ( 5۱0۷۵۲ ) ۱ ۰

 و دوسول بولوا یرب ۱ نایوبیس

 هدنونج هرتمولیک ۷۵ كنسهریزج هبش ( هیات )

 رش لاعشهرتمولیک ۷۰ كنسەرزج ( ییاناب) و
 یلامٹ ضرع ۱۲۳۳۲۹۱۱۲ ۱۸۶ 1۰۳ قرهلوا

OEه قرش بونح ند ع لامت . ردعقاو  

 ء«بولوا هرتمولک ۲ ۰ تاغ موا ۸ یکاو ۳۲ ینو

 رارب هلیفحهطآ ( ولاغ یداتسرق ) نانلو هدشرق
 رب ر قلغاط . ردهرتمولک ۰ یسهیعتس هحاسم

 یعافترا هرتم ۱۹۸ كنسهن کو كا .بولوا

 یار وط هراقا هنفارطا رار كحوکق وجر .ردراو

 «قوماپ ریو «یخماق رکش «جرب بولوا تبنم كب
 یغیلاب . ردراو ینالو صح راسو یر ونک هلرنام

 ه دىسە

۳۳۳۰ E و 

 ها . راراپاب زت ندقوماب یرلشداق . ردقوح

 : رد را ندشک ۰

 (هربق نا نامع نب ورمعرشب وار

 ا « بولوا ندنو وح ها

 ء شوط هدنسهبصق ءاضس لاک هدشرق زاریش

 : 34 داج ادا . ردشمتا تأشن هدهرصبو
 هن دردت ةقلح كدمحا نب لبلخ هدمب «بودبا لیصحم

 درم نب یسیع و بیبح نب سنوب «قرءلوا لخاد
 هدنف ول «كرهدبا صاصتخا هوح رلع ,هلا ذخا یخد
 اا فلآ هدوع .؛یدبشلوا یدیرف تن رصع

 الثم قح « بولو ترهش قوج كب ییاتک كوس
 ا باتک تقوا ی, دلند «باتکلا تآرق»

 | هبوبیس

 ههاشهراسو برطقو شفا .ردوص یغیدلشالک ۲

 ۱ دورو هدادنن . ردندنس هلج ااغ نووحت

 كنيما یلغوا كدمشرلا نوراه نانلوب هفلخ تقولوا

 8 یالوط نده وح *هلئسمر لا یئاسکی سهجاوخ

 اطتهدنسهرباد كننکمر یاب «بولو عوقوهرظانم

 جا مەت داہش كرلب رع ناناو هدوبق «نوجماهلڅسم

 یتفرط كنوا ۰ "ی امر ەن رطاخ كنب ناسک ر لن و «هدقدنلوا

 قدنر دک«بولوا مزلم هر قحان هوس «هلکما مازتلا

 «هدزاریشایو هداضم « كار هدیکه تک ام ,هلکرت 0

 ا ادا اغ واز ناسا هدئاوزازاو
 ۱۰ هدهواس هدهار یاتنا ,.بودنا تعع هک کا

 هدنشاب ۳۲ هدنخرات ۱۹ او ۱۸۸ هدتاور ر و

 قدن اتکوح روکذ م .ردشعا تافو هدنرلشاب ٤ ءایو

 یایباو .ردراو یاتکرب هلیعسا « ءاعسالا ةننا » هقشد

 شلدوس هدنرقت ینافو . ردشفلوا فلت و عج
 و رامها لج تی کیا وش یغیدلوا

 ۱۹۰۸ ویلای ووت
 لمالا .لیق لمّولا اف

 ا
 ۲ لعرلا تامو ی

 3 > بوئح كياتسناففا ( ٩11 ) | یب

 ۱ هرتلکنا لوا هنس چاق رب «بولوا
 ۳ « یزبلکنا ناتسجولب » و نانلوا طبض ندنف
 ۳ ٩ كراهدنقو هدنعفقرش بونح تل هطخ نالآ

 ر ی زکر سو هدنسدا رش بودح هرتمولک

 یخ لوب رب« د ندنک ه راه دنق ندرو راکش «بولوا
 چ هدنرزوا كنس هطقن یعشت كيوو هدنرزوا

 4 a تروم ب بسک هکدک هلتبسانم وب

۳ 



 ر د کا

 تی
 هدنرلطسو كنایلاتبا ( ) ٩۱۱۱2

 فی eT ) هدنتلابا (هنارجام) ۱ السی 7 ۱
 هروتوو الیبیس ,ودنوتور بولوا غاطرب بوسنم هنس
 یافترا كنج رب . ردیکرم نده چوا هلیراعس|
 هدیگكنسیعجوا ۲۳۹۲ یکكنسیخکیا ۲۷۳

 ۰ ردهرنم ۲۸

 هدامورو نانو ی ۱ ا ةَ

 ناناو هدنسامدا كمروربخ ندا 0 ن

 كا كرلنوب «بولوا مسا نلیرب رو ءهنهاک قاط رب

 نکرات یرب ندرلن و ۰ ردهدنددعق ۰ یراهرومشم

 لاوحا كره و , بودنک هامور داو مدق

 ههلاراشم رادمکح یرلباتک قاط رب یواح ینسهینآ

 هدنسهعلق لوتیباق رلباتکوم ندنفرط كنوبو ؛ شاص
 هلاحا هبهار ۱۰ هدمبو ۲ یسهظفاحم «قرنلوا ظف»
 تیالیس لوا هنس ۸۳ نداسیم دالبم .یدشفلوا

 ندنفرط وتانسو ؛شعاب هدش رحرب راباتک و هدننامژ
 رلمدآ هر هل دیس ناذل وب هدنف رط ره تك ایلاتاو نانو

 كرلن ول هدنقح یمهبآ لاوحا كنامور .بولب ردنوک

 یهدباب و كرلن و و ؛شفلوا تعجاص هتیراتناهک
 - و قطر ندیکی «قرهنلوا ر رحمو مج یرازوس
 ځرات ۳۹۹ راهعومب و .یدیا شفلوا لیکشت راهم

 . ردشفلوا قارحا هللما كسورونوه هدنسدالیم

 هل وا ) تیابلاتا ( 5۱00916 )

 ا ءدنسهطخ ۱ هو
 e هروک هتیاور «بولوا هبصق ر کسا هدرق
 4 شخ او ا هدنن دوه ندنسه رە داغ ورت ندنفرط

Eم ندنف رط ی.اغود اع هدنح رات  

 4 ردشغل وا
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 تراص ندنتهح ندنآ ( 5۱0۷۱6 ) ۱

 « بولوا رهش رب ىکا هدنرزوا كغاط ر نالوا
 امر 4 (ربیت) . یدیا ی رقم را ړهکح مان (لاتنات)

 . رذشلوا بارخ ندرهلزز هد

 هب هغاوو هدنرلطسو كن هيسور (81۱) ۱ 1"

 رب رولیکود هنیرهن (هفولوم) عبات) ۰۰ ۰...
 لامث كنتلایا ( روت ) « بولوا یاچ
 والسوراب « كرهدیا نایرح یرعوط هقرش « هلناهبن
 ( هبج وراز ) بونود هلام" هدم و ؛ رریک هنتلایا

۰ 5 = a 
 كد شرم ۵

۳۷۳۱ 

 «ناولم «مارکلب ءدایآ رخ هل دنأس ءدابآ هاش رواتیس ۱ هدنس هع دق هطخ ( دل ) نالوا
 ت

 یانمهو هدنن رق یسارگ سردنم كور یتمی (ردن ام)

 ت ی س

 . رولیکود هروک ذم رهن یراقوب ند ( هووساقرچ ) و

 هدنناضف راپم .بولوا هدنل وط هرتمولیک ۱۳۹ یسارحم

 وب راراتات هد نګ رات ۱۲۳۸ ۰ ردلاص هتنافتس ریس

 ۰ ردرلشع ا م زم» اد ناو هر

 «بولواندنر هدوبعمآ رلبل دنه (5112) ات

 . روناوا معز یسهجوز كیهءار | ۰

 دوا تیاتسدنه ( ) ٩۱۱200۷0۲

 - ولک ۸ كنونهكا و هدنسهطخ 1 رولاتس

 هو مبا هنغامرا كنک هدنسدب رغ لامش هرتم

 یزکس تی هدنرزوا یباچ (ںایارس) نایکود هنرن
 قبص هدنفارطاو یسلاها ۰۷۸۰ .بولوا هیصق ر

 كنسهط: دوا قاابا رواتیس س .ردراو یرلنامروا

 ۲۱ ۵۳ «بولوا ترابع ندنسهشوک یر لامش

 ۷۹۲۳ هلا ۷۷۳۲۲ و یلاعش ضرع ۲۸۹۲۲ لا

 کا ۰ یو . رولوا دتع هدنرهرآ قرش لوط

 کاما ١ تولوا هرتمولک ۰ هدنرب عساو كا

 ییلاهاو هرتمول لڪ مب ۱۹ ۰۰5 یس هرس

 هلیسه راج ها مو یرلنامروا . ردنشک ۲ ۷۷۷ ۰۳

 یخ د یراقلقاطب كنسیلامش ےس بولوا قوج یرالوک
 یساوه كن رلفرط راسو ءریغآ یساوه ءهلغملوا قوح

 کش شد «یادغب «یراد یتالوصحم . ردمالغاص

 ر ا اا ل
 كرل هوبمو هزبسو تب ویچ «نوتوت «تارا , شانهشخ

 ۳۷۷ ۳۵۰ یسهیلها تاناوبح

 یک هم ۰

 5 ردئرارع ندنعا وتا

 « شتسا و « تا ۰ < ریفیص

 ها . ردی رابه ندهاسو و نوقف ۱۰ ٥۰

 هداز ند۱۰ ۰۰۰ . ردترابم ندشک ۳ ۰

 : هدرلن و «بولوا هدنددع ۸ یر هیصق نالوا یس وه

 هدایز ند ٥۰۰۰ . ردیرهبصق ینودراه رو راهل
 یبهرق ۰۸۲4 و ی-هبصق ۱۳ نالوا یراوف ۱

 روالوا ریسع) (یدوم) و همای هلع ا . ردراو

 ر 0 نوتوت و ندیم شاق یلکسا عون رب ۱

 ۰ هدنجا كألاا . ردنرابع ندنلامعا رب صح 3

 هس وش كل هرتم ولبک ۱ ۰۰ و لو رد كله رت مول رک

 . ردراو |

AK ) 5:۱۱۵۲6 ) 3رول )  ( 

 ا ا



 ت ی س

 هصقر هدنرزوا یر (نکڏ) میت هنفامرا (هزوم)

 . اخگاد «ینق وم لوب ره د « یسل اھا 8۵۳۰ بولوا

 راج كلشیا و یراهشراف نوتوت و هربب < یرهن
 . ردراو

)Sit4mar1(2 0 ام هدناتسدنه  

 هدنتلاا ( هنتاي ) كنسهطخ ۱ یدامأتبس

 هرتءولیک ه ٤ ك رو رفظم و م دن اس ( رو رفظم )

 اتصق هتنسدق رش هلاعک <« بولوا هبصق ر یزک

  كلشیا ءیسلاها ۵۰ «هرزوا قلوا لسم ی ۶

 ۰ ردراو یریاب رب هدهنسو یتراح ۲

 هسامر كنن > دنه (5:۱۱2۲8) ۱ ات

 ود و هدنتک 2 0

 ارت ۵ < بولوا یقامریا رب رولیک
 لتامر ندنرلکاا كنلابح ( امو وغاب ) هدیلامش

 نا ندرلکتا راوک هاو نابرح ییغوط هن وذج

۰ 

 قوح ر

 «قرهلرتآ هرالوق قوح ر هدندصنم . ریش !هداز ك

 ۵۰۳ ىسارج . را طالتخا یخ دەل .غامرا (یولای)

 مب ۰:۱۱ ۰۰۰

 ۳۰۰ ندنبصنم كرذجو دم . ردهدنتعسو هرتمولک

 ك. هدنناضیف «بولوا یاری ات ردق هرلپ راقوب هرتم ول یک

 . ردنا لصاح را هفااط یل ەکلہ

 ىض فن هبرصم هطخ ( 7 ) ٩۱۱۱۲۵
Aتاخاو (موبتم) و هدلوح یهدنتهح ۱  

 لوک تد کر سی را رجا
 هدنباوررو ۱۷ اب ۱۰ ندرحیاذح یحطس «بولوا
 روبط اته عمو لزوط ییوص < یغاشآ هرتم ۵

 . ردقوچ كب یسهّمام

 نف لود هشور 8 سن

i ۱ا  a 
 رب یزک كنس همطق (هقسالا) كندلاعش یاقبصآ

 هدننس رع لحاس كنسهطآ (فوناراب) «بولوا هبرق

 ۱۳۷۲۳۹ ۵۳ هلا لام ضرع ۵۷۲ ۰۲ و

 زکلا او هد ی لوط

 .ردطاع هلرل امروا ماج

(Sittingbourne)هرتلک: | . 

 ایت یسهضوح و هدنل وط هرتمولک

۰ 

EEبولوایسل اها  

 .دم) و هدنتلاا کد( ك ندویعتتس

 قرهلوا هدنسیلاعت قرش هرتءولیک ۱۷ ك (نوتس

 ۱ اف مضر

 و هدنیوق ی كنرهن (لاوسا) | یقرهلوا هدنسدق رش لامش هرتمولرک ۲۰ كناضق زکص و

 : وص ء كرهدبا e ینراوص كراما ق

  هبصق رب هدنرزوا یطخ لود ریهد ندیک هب (هروود)
 ٠ .اوح «یرهقراف هلغوط .یسلاها ۷۸ ۰۰ «بولوا
 ۱ 8 . ردراو یدص یحااو ترا تایوبحو تای

Sithonie )كتتالو ك  
 1 مقاو r ۳ ا هس وتس

 = هما كننالوت هدهتروا ندهر زج هبش نوزوا چوا

 رازفروک زورونا هلا ار بکا <« بولوا یعدق

 . ردءفاو مادنش هوا

 2 رتاو هد ونجح لحاس تب رعلا ةر زح

EEE3 د دلوا ها را نا رعش  

 3 ۱ . ردروکذ م هد «نادلبلا م جم و

Sigebert)3 قدر یا  
 ۳ : ردیعا كنبذک ۲ [تربجیس
 ۳ ۳ لغوا یصچوا دلرتولق یحرب_یسجر

 (ایسارتسوا) 1 مانو (مم) هدنسیدالیمخرات ۱
 بولغم ندنفرط راراوآ ەدە و ؛ شلدوا ىلارق

 3 .بولتروت هلتاحم 4 هب دف ًاقاعتم هدهسا شالوا ریساو

 یلارف (ارتسون) نالوا شا طبض کم هدنایغ

 3 لا ثکا < كرهدا برح نالما ه ( ربع )
 "قدکد شا هرصا هد( ینروت ) ی شف نو طنص

 1 1 هرزوا كا طض هد قا( وس) «هرکص

 1 ِق ردشار دتا لتق هد ۷ ندنفرط دن وفدرُف

 «بولوا یغوا كتر وغاد یجنرب یسیعکیا س

 قارادمکح هدایسارتسوا كدهنګ ران 195 ند ۸

 1۰( تربیتوک) e یهرادا روماو ؛شعا
 ك ۰(دلآ 1 وع رع) تب تام و ء(سیج ادا ) قود هدم)

 یدبا شعثا یعوا امام لر ام ا

 ۳ یلغوارب هل مسا تر وغاد یعکی

 ی « هلطاة سا ینو .E) ) دلا وم رغ ) موق

 جرت بحاص هگدن دعا داعقا ی (تر دلیش) یغوا

 هط وب رک كطابش ,بولوا دودعم ندءنعا

 3 ۰ رونلوا ارجا

(Sigismond)ر و  

 ۱۰ ۳ ندنرالارق

 3 وح كد هن رات ۰۲ ٤ ندنسدالیم حشرات

 8 ذم ثكدلوتف . هلکرت ییمهذء كسونا را و ؛ : شم

 e هن رزوا هې شر .ردشمشب اح هرشن
 ۳ 1 ی ا کتب هدعب كرهربدا قانحا

 دن ون شمع



 لتف ندنف رط تر و و : شفلوا ےل ۰ ( ریمودولف )

 هنسهرص هزعا هدندن راکنلوتف . ردد :Dy ت 3«

 3 1 رد 11
(Sigismond) [ ۳ارعا امالآ  

 ۳ یفاوزا نرو وط ۱ ر

 هللا ( لراش ) یجدزد روطاربعا .ردنشگوط 3

 مرا هد ۱۳۷۸ .بولوا ییغوا كن ( هآ لار 3

 تارا لا نارا و ا را رو

 یتافو كردن ساق < بو دا تب ەز ام یر 3

 یجد یناتسراحم هللا لاح ج

 یتادغب و قالفا هد ۱۳۹۰ و E هنساهرادا 2

 شّعا ط ضط یهنسو یخد هد ۱۳۹۱

aوا بولغم ا ندنف رط اتلاف هد  

 هدنابغ هدفا دقج هنادیه ها ی وا

 سالسی دال یندرد نالوا شلدا بانا هناتسرام

 «بولوا زوج هتانصاخت :یعراف هنرلآ لارا 8
 ناتسراجم «هلفلوا شعارق یتبحم كراراع ق ۳

 اسالآ هد۱ ۱۲۰ ۰یدیا شا دادرتسا ناو
 - هدبا هظفاحم یشیاسا ,قرهنلوا باتا هنفلروظاریعا

 نالوا شغا روهظ یی هناتسه هده
 سلحم ر « نوجا كمرو ما ماتخ رل هعزانم به 7

 یس وم كديدج بهذم « كرهدنا کت د بد
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۱ 

3 
۱ 
1 1 
۱ 

۱ 
3 
۱ 

 ؟ هد ۹ «هترزو وا

۳ 
› o3۹ كأ 

 هب«سفادم ینیهذم هد سلع ی ( سوه 1 ِ#

 ِ یراق نا رانا نکا یر ۲

 یجشب یلارق هرتلکنا هلا لراش ی ااو ها

 ین دو كا فرطر قالتخآ قهدەر یر

 مدراب هنلارق هرتاکنا اف دلا کتا
 هنرزوا یتافو كنردار هد ۰ ید شتا

 ك(سوه)م وقص «بولاق نسب دنکی خد ینالارق ناتسهچ

 هرلن و «ندن راکدتا مابق یثراق هنسر دنک یرارادفرط 4

 شل یرک هدمب .هدهسیا شمرو تازابتما قاط

 هرابلت ام هدهنسو هد ۱۲:۳۵ 9 ۳3

 بولغم یخدهد هعف د یا .هدهسیا شعا برح یا

 زمق رب کلا بودی تافو هد ۷ ۰ ردنش لوا

VW ی ۱ 3 سا ی 

 قلخ تر یابرتسوآ نانلو داما ٤ هلذٌقارب «نوجا كمریدتا وفق یحاق و ترا

 ردشلوا شع ابق هنن رتسااذم (سرومتنس) یغیدلوا ش

 - ارق ناتسما (8نع:00000) اد REE REL نوا تمواقم هنموعه كرلقنارف ا
 هحور هلع-ا و یخد ندن رلل ۶ وب لارق ناک روا .بولوا ریساو بولفم «هدنغ دقیچ 1

 : ردشلک یثک چوا لر

 NON «بولوا بقلم لقا < كوس «

 ۰ ردشمر وس تموکح SS N BTEN ندنخرات

 یسک ر

 عقوم « بولوا ینلخ و یردار فرا شک ید

 (انوتوت ) ۰ یدیا هدنشا ۹ تک و وا

 ؛ شا روبج هلوبق س هکراتم ( نروت) قاغا
 ومسا) «تولوا بولوم ندنف رط رلشور هد ۱۵۲ ۲ و

 معرق هدمب . یدیا شلوا روج هک زت .ی(كسنا

 هب رام تقو يخ هل راهور هل رلبلت ادب ٤ هلب رلر اتان

 اتو ردق ههوقسوم یرلسور هد ۱۵۱  .بودا

 اما هش رل دنک یهدهاعم یی داو : شعر

 تمدخ هنسقرت كمیانص هدناتسهل . ىدا ش

 . یدنا شلنا رامعاو نی زت یرآ هیصقو رهش و

 « بولوا بل

 هد ۱ ۸ «بوغوط هد ۱ . ردیلغوا كنبجتر

 دم ردا

 ٤ ؛ شعا

 هل یسقل » لن ته و یا إس

 بودنا طبض یهنآ و تيلو هسوویلو ؛ شمک هن

 هراسورندنا تاعصاخم نالعا هنسیدنک ی الوط ندنو

 قدنتنس هلام جاودزا ر هلا اياپ و ؛ شروط یثراق

 .ور هدناتسهل «ندنفیدلوا قوزو یا یلالوط

 تافو دلوالب ۰ ردشقا مدراب هتراتشتنا کنان تست
 . ردشاوا ضرقنم ینادناخ (نولفاژ) هلک:و .بودنا

 لغوا كناژ یعجوا یلارق جوا ییعچوا ب ٍ

 یساط دن وم سڪ“ یعکیا ةة را ا 7 بولوا

 ٠ شفلوا باتا هنغللارق ناتسهل هد ۱۰۸۷ «هلغملوا

 یس هقوديشرا ایرټسوا نالوا یزوک هغللارق وو

 E ET یدا شا بولغم هدا زا س

 هد ۶ هدهسا ش

 « طیض الماک ی ( ا ( کوب « بودیا توف
 تاداسف كن هم-ور ك دەن ات ۱ نا

 تنواعم هسو رتمد ههزود «بودیا لادم هنس هلخاد

 بانا هغلراح هد ۰ ین السا دال یغواو ؛ شعا

 ردتقم هن هظفاحم هدعق وم و یدهساا شمر دتا

 تك ال وعسا ندراسور هد 010۸ 2 ید سامال وا

 ۳۰ دو کم ندکدنسا طض یوغسرجو هيروهس و



 فسا
 ؛شاوابولغم هدرلهب رام ییدتنا هلرابلن ام هد۲۱ و
 هدهراح ییدتبا هلذلودآ واتسوک یلارق جوسا هدعبو
 هاضما تس ەدهاعم (قراقل) «بولوا مز یخد

 سالار دال ,بودیا تافو هد ۷ ردوا روى

 یسکیآ هک. ردشملاق یلفوا ییا هلرلعسا ریمزاق ناژو

 ۰ ردرلشلوا ارد ناتسهآ فاعتم یتررب
 هجمابلاتاو 81616 ) هیلقص یبیعو ۱

 ۱ دودعمندایلاتسا «بولوا یسهر زح قنوکسم هدایز كاو

 «هدلاح یغیدلوا عقاو هدنسب رع بونج تنایلاتا و

 اتو هني سم نالوا 2نکی اشک اعم ۳۲۱۰۰ ندەرق

 . ردشارآ هلز
 یسهطآ هیلعس س . یسهحاسمو دودح «یعقوم

Eلامعش«ضرع ۲ ۷  

AE N EAsقرف لوط ۱۳۱  
 یفیدلواهدناکش ثلثمر مظتنم «بولوا دتم هدنراهزآ

 .هشوک برغ «(وراف) هدنسهشوک قرش لاعث «هدلاح

 هدهدنسهشوکب ونح «(وییلبل) دوخاب (وئئو) هدنس

 یبهریزجو رلینانوب یکسا . رونلوب یرانورب (وراساپ)
Dیدرلشع |. ریس (هبرقان رت) هلسانعم 6 یهشوکچ وا . 

 طخ یسق رش د لحاس نالوا کک یسا۔ا كذاثم و

 بونحو ۲۹۰ یشلامش لعاس ۸ ی مقتسم
 ی1 ۰ رد هدنلوط هرتموالک ۷ یاس یی

 موم .هسرولوا باسح لخاد یرایتنقیچو یتریک

 حاسم . رد هدنلوط هرتمول بڪ ۱۰۹۸ یلحاوس

 oV ° راز هلیس هةل” رازجو ۱۲ ۸ یسهبعتس

 ونک ۵ 5۸ یسلامها . رد هرتمولیک عبر

 .ود یشک ۸ هتنشاب هرتمولیک عب رم «بولوا

 هدنسد رع مق كنسیل امش لحاس ىکا ه روتش

 . رد رهث (ومرلای) مقاو
 یسهطآ هلعس ردق هره س . یرازحو لحاوس

 - اعش لحاوس « هدهسیا طاع هلزکد قآ ندفرط ره

 هنیک هدنتهج قرش « (ناینیریت) هنعسف ناتالصیا تسهیل
 هنیکه دنفرط بونج «یزیکد نانو دوخاب ( ناینوب )
 .ونجبیغ یانم كنەطآ «یزک د اشرف آ ایو هیلصس

 یان یزافوم هرلحس هدهننک هدنسهزآ سوت هل

 لحاوس یلحاوس لزوک لا كن هيلي . رولبرو
 رلغ اط SDE ES هوب لحاس و «بولوا ینهنلاف#

 رلهریزجهبشو رلن ورب لکا بی رض مقاطرب هنجا كزیکد

۳۷۳۳ 

 7 اوا لصاح رانا و رل بوق قوچ رب « هل-ةمتازوا
 ۶ازوا یرغوط هلاعث مقوم ینیدنلو كنومرلاپ
 ۳ «بولوا هدننروص قنقبح ر كوب
 ومرلاب . روداو زفروکر ب كو هلبع-ا ( هرالتساق )
 ۳ الاتبا هل هیلیع- . ردمالغاصو مساو كب ینامل
 اب یخد ینایا E عقاو 9 کیر

 ۳ لر یخد هدنس فرش لحاوس :ردازوک
 ۱ # زارا هرظنم رب یلتیبه كب « بونلو رلیتةیجو

 یران ال (همناتق) و (هلآ ر ییا ) هدنتل ] كنناکر (هنتا)
 بونح .روبنلو یس هلکسا (هزوقارب-) هدنفاشآ اهدو

 هلرلابقو رلغیص وا و قلابق نوتب یلحاوس ییرغ
 زا و لوف مالفاص رب 2 نامه «بولوا دود سم

 دنک وا كنور عساو یهدنتمح برغو <« ندنفیدلوا

 ۳ تب دلوا 2 رلتنق | "] یهرطاخحو راهنوطرف

 ا ك انو افا لحاوس

 زهمآ نر 0 هنس هر زح ه لیحس

 (یرابل) ار لامش یر هیعلاب .بونلو یخد

 اراق یسیرع لحاس هلراهطآ ( نابلوتا ) هلرکید مانو
 هدایز نده لع“ و یر هطا ( هدافا ) مقاو هدنسش

۳ 

۰ ۳ 

 « ردیسهدرغنم "هری زج (هیراتناپ) نالوا بیرق هسنوت
 - . یرالوکو راهنا و لابح «یسهیعیبط تيه

 ؛بولوا ی هض رام هرزوا تیمومع یسیضارا كن هیلعس

 (هتنومورپسآ) هدهرالاقو ندیا قش "الوط یاب ا

 لیکشت ینزافوم هنیسم لابح «هلسلس نانازوا هلیعسا

 2 هد هرس ؛هرکصندکد نار دلا تحت هدنروص كج هدنا

rS8 ۶ بونج ادا «بودبا عاقترا ب  

 .۔ازوا ییغوط هب رع ان زاوتم هليا یلامش لحاس

 و23 هی نایارآ مقاو هدنیع یاهتنم كەر زج «قرەن

 لد هع دو روڪ راسو تبنارغ هلساس و .رولوا

 ب د یراک | نالوا دتم* ردقهزکد «بولوا لکشت
 و ۶ كکوب كا .ردنرابص ندصصو و

 « بولوا یسهورذ ( انتناد و ) عقاو هدنرلط سو

 یافتراهدنرق هنیسم .ردراو یعافترا هرتم ۷ ۵

 ه دعا و

 ردنرا.م ندهرتم ۷۵۱ هدنراوح یاارو ۰

 لبخ یرلکتا نالوا یرغوط هبونج كنهلسلس و
 ك لکتت لئام تم رولوا دتم* ردق هبهفاسم

 2 طر هدیرغوط هه رغو هونج لحا وس «رار

 9ر ورا( :ىرلەصلشاب ران و هک«رویتازوا رالوق
 گزیکد اغ رف ند هلام یزیکد نانو قرهنازوا ردق

a. 3 
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 ۸ و )ا دالوا لح ۳1
 هرم

 قرهلواء دنحراخ تن سس و یغاط تیما ناباش ۳

 هک« ردب روهشم ناکر )ا( م ناسکو هدنسدق رش ۳

 لئام عطس رب یراکتا «بولوا یعافترا هژتم ۳ ۳

 هرتم وا ک هل ۱ اب وب قرهلوا دت اتار

 كسکوب كي هن «هدلاح کیدتبا رتس رب رب هدنتعیب

 هدن را م

 هلل رل داو وتیسو هرطنقلا . ردقوچ یخد یرلهراغمو
 ہرتم ۸۰۰ ندنفرط یلاعش برغ زکلاب «بولوا ط

 هني راغ رطربوا كن هرب زج هلیسهطساو زاغوم رب كوب
 . ردا طابترا

 « بونل و هدنرق یلامش لحاس

 ناری « ندنفیدلوا كيد ك یرلک# ۱ ند ا

 هدنفیدغاب رومغاپ زکلای یسهراح هایم ناکود هیزکد

 كا رلن و <« بولوا ترابع ندرالیس ماطر ناقآ

 و ر) . (ودرانوثل ن اس) که دنتهح ومراپ یراکوب

 ر چه ندنناکرب(هننا) . ردیرلرن (هیناو) و (هدنارغ
 (هرطنلا) نیا ندرلفاطر وا «هدهس روا ناعبت 2
 - الوط ین راکتا كروک ذم ناکر رار (وتیت)و

 . رولنکود هنزکد نانو ندبقرش لحاس «قرهش

 « بولوا هدنلوط هرتهولبک ۱۱۰ یسارجم كنوتهس

 یخدیمبأت جاوا هل رلمسا هغن ول هنر وغو ونا د «وسلأس

 نلیکود هنزکد اق رفا ند وتحب لج ا ردراو

 ( هوونارت ) یرلهجلش» « بولوا ق وج اهد یرا نا
 كوس كا كەر زج نوت « (ور ارو-) نابود 8

 لصاو هنسهشوک یبرغ كنه زح یخد یره (
 هدهز زح ۰ .رولنکود هنسدش راق یرازح دافا «بولوا

 ء«بولوا عقاو هدنتهح بونح یخد لوک اقرب نانلوب

 «(یبتنل)و (وناتنای) یهدنتلایا هزوقاریس 2 یزیلشا

 هدنتلابا (هساناق) ء (هزوغر) یهدتنتلابا (هتزبناتلاف)

 (یعلاب) هل رکب د مانو (ایتفان) نتروکسو رلزاف یلطف

 شیب ةد لاا ونخرح و هدا E ردرلوک

 یراهیعلباو یسهیندعم هایم .روبناوت یراناکرب روماچ

 ۳۷۳۵ 3 يا #9

 ۰ ردب رارهن هنولد اتلاق و قاتال وا نالوا ی

3 

 ےک س

 که دن ونج كن هنیسم :یرا هجاشاب «بولوا قوچ یخد

 یزیکد ناینریت «(هلآ ریچآ) یهدنبرق هیناتاق (لآ)
 ۔القسا) کهدنبرق ینیمرت ء(هسرعیاییمرت) یک دناحاس
 . ردراوص (هقاش) و (هتسح-) ء(یناف

 كيو لدتعم یساوه كب . یساوهو ماقا تر هرلعس

 0 الع عف کلا نیشرق «بولوا فیطل

 یراکدید هلبق هداش رفآ هعفد ضمب نزاب قحمآ

 .رریترآ هدایز یئرارح «بوسا یراکزور یونج قرش
 بوقیج ردقهبهحرد ۳۸ نزاب هرارطانازیم ابرثکآ

 . رد راو ید ینیدقح ردق ههحرد ۸°

 ندنوکچ وا یخدتقو یبدسا راکزور روک ذم اذهعم
 . صروس هدایژ

 اردات

 مالغاص هرزوا تموم یباوه
 < بونل و رلقاقاطإ ضمب هدنتهح بونج < هدهسیا

 . ردقوح یراروماب . ردا دیلوت ییهقیص
 . ینداعم هلت ااو بحو تاناس و تاو ع

 انا هدهیلعس یترثک كرارومغایو ینلقاعص كناوه

 هژرا هووا «بولوا دعاسم هنسل و اءووشن هداعلاقوف

 شيق زي یرلفرط تلا كنیرلکتا غاط و ریداو

 هیایوروآ . ردروتسم هلناتابن كسکوبو یلقاراب یربا
 لق نداشرف و ایسآ هقشب ندهفلتخ تانابن صوصخم
 ندلیبقو راسو یربحنا كنرف .سوم ءامرخ شغلوا

 . شیت هدقیجا هدنرلفرط کا كنه لحس راعثا

 هدیغاریوط ۰ رولوا لصاح یخدیعماق رکشو قوماپ
 یر ندنامز کسا هلعس < هلفلوا تبنم هداعلاقوف
 «بولوا رومشم هلن رث کنن الوصحمو هلږس ها "| هو

 ۰ یدریلن د یراد | كياىلاتىا قع ندنفرط رلبلامور

 .هسام :ا هوق كنهر زح باسا قوح ر یر ندتقو وا

 امهنلوا هد امتسانم ت لاف هوم لل بس
 یسهدایز ندنفصن كنسضارا موبلا اذهمم هردهدقمم

 « نت رصم ,هبرآ «یادفب یتیلک « بونلوا عرز

 . رولوا لصاح قوماب هد هونج لحاوس و نونوت

 هبهرتیاوتکه نویل م قچ شب یونس یتالوصح یادفب

 یرب هدنرد كلوب هیرآ . ردببرف (هراطنق کی یتعی)
 یونس «بولوا قوچ كم یخد یرلفاب ۰ ردهدنتیسن

 .رام ۰ راقیچ بارش برق هبهرتیلوتکم نویلم زکس
 هاب . ردروهشم یرلبارش وقوز و هزوقاریس ءهلاس
 هدایز ندنویلم نوا .بولوا قوح یخد یرلن اتسوو

 رابلم ییا یونسو ءردراو یرلجاغآ نوهلو لاقتروب

 ,قیتسف «ریجنا «مداب .ریناآ نویلو لاقنرو ردق



 تا

 . ردق وچ یخد یرلجافآ نوتز و بورخ
 هدنتعسو مود 3 ۱۱9 ۰.۰ نور یرلقلن وز

 یغاب نوتز هرتیلوتکه ۰۰۰۰۰۰ یونس «بولوا
 فالتا بویمهنلوا هظفاحم هلبتقو رلنامروا . راقیج

 جایتحاهنیلج نودوا ندءهرالق «بولوا زآ كب «هلغغلوا
 هدن رلکتا كنناکرب (اتنا) یرلنامروا هاش اب .رولب روک

 کی ۲۰۷۱۰ بونلو هدنرلتلابا هنیسم هللا هنناناقو
 ۔ روا یهدنرلف رط راس كەر زح ۰ رولوا غلاب هغود

 غلاب هنلثم کیا قج٢ كرادقم و هدیعوج كرلنام

 «بولواهدنف رط (ینایار) یراراح لزوک كا . رولوا

 زیا هلغماق وا ماعا نر فش تاناومح

 .اس ابق یرلنویقو یداع كب یرلتآ . كج وک یرآ

 یرلبرآ ؛بولوا را ید یسهبلها روبط . ردیلیغ

 هدهزوقاریسو هساتف .راقبج لاب لوبقمكو ءردقوح

 لاصعسا كرا یخ «بولب ر دشت ا كرا

 . رددوتفم نوتبس نامه هبشحو تاناوح . رونلوا

 هدلحاوس «هدهسیا هدنکح قو قدلابهدرللوکو رانا

 - راقبچ ید ناجم هدنس هیبونج لحاوس . ردقوچ
 نود ندنرلناحح رلفرط راس و هندراس ء هدهس

 . رداکد لوقم .بولوا

 كنیلاها رثکا هلیغازآ نارق لها هدهلعس

 رام هدنناب یرهلراتو ءیسلوا 1 هدراهصق

 در هنود ماشقا كر هدیک حابص لدهصق ء بولوا

 كرار نالوا قازوا ندرهبصق هلببس وب .یرلمشیلاح
 هدزرط یا كب كتعارز لوصا , یلغار لطعم
 | كنیضارا شک ا «یسفلوا ارجا هلرلتل آ كاهنس كرو
 ندنفرط رلن و ,هلیسلوا یراکاتفح كنانغاو ناکداز

 هحراب هحراب ند فرط رمزلم و < كرەلىربو همازتلا

 كرلمزتلموب نابلوا بحاصو «یسلربدتا مازنلا هعارز

 عنامهتنایقرت كتعارز یرلماعشیلاح هنحالصا كنیضارا

 كرأ هبصق زکلاب رلجاقآ رادهونمو رل هاب . ردهدقلوا

Eرلن امروا « یکی نی دلو هدرربق «بوالو  

 لشاب كنرضارا « ندا دلوا شلدا فال"ا ی

 E و ام ی ۳ وق
 . ردهدقلارآ تبوطر بودا تردن سک

 « هیأت ء بولو دروکوک قوچ تب هرهلوس
 ۳۲۸ ۰۰۰ هدنرلتلایا ومرلاب و قنجرج « هنزبناتلاق

 هلع ردق ۲۱۰۰۰ و «راقیح دروکوک رد هنالر و ط

 با یزوط ابق و ريشابت ۰ بر دشياچ هدشیااوا

۳۷۳۹ 

 اوت لاو :رونلو ید یرلقاجوا صرع |

IE #3 ۳۶ 
290 ors, 
 جو نم 7 ۳

 ۱ اب .راقبچ یخد یزوط زیکد یلتباک هدنس هس غو
 ژان .. رونلو سقارو هلیشاط رکن وس هدنراهطآ
 ۰ ردینک قو ینداعم

 اعم -- :یرلبهذمو ناسلو تبسنح «یسااها
 6208| « بولوا نابلاشتبا هدنوک کن وک و رلیل
 کتا ء ة5 هسا ماکتم هلبص وصخ عو لا

 ع ساندقاو ماوقا نالوا شمروس مکح هدهرب زح

 و اک هطباخ رب دف ص نادندافحأ

 قدرتی زاس هجناداعو قالخا كرکو هجايس درک
 میل اھا يسا كلا كەر زح RE قوح زا

 ونيل )و رل ( ربا ) و نانلوا هی (ناقسس )

 ت «بولوا موقرب نالوا نونظم یرلتارق

 رطون هدنرلفرط ضمب هلا طب ییهرزج رایلجاترق

 ۳ 7 هدنا-اوس تن هر زح ید ریانوب < یک یر اکدتا

 0آ « كرهدبا سیسأت رلتبروهجو رلربمم قاط
 للامور هدعب . یدرلشمروس هرلفر ط چا یهیلصا

 5 چوا روک ذم یند رلنود .بولوا كلام هب هلعس

 1 اج هبلغ یناسلو تیسذح ناو قج آو
 ۳ عرض كمالسا لها 9 اک هیارحس BE . یدیا

 قاع ناسل «هلغلوا شاقوص هنفرطره رلب رع بوک
 الرا رك هتك لح ناسل
 ۱ هال ا تموکح ۰ یدیشاک هنس هجرد

 بولوا غلا ه یثک ۲ ۷۷۲ ٤۹۰ یسلاها كنهرزح

 سم یج وا ۵ شا تنه ید ی١ ۰

 با هرکص لدنطوقس كن همالسا تموکح . یدبا

 ۱1 داو ىلع ناشل كن هرلعس ین رع ناسا تقو لیخ

 ك ايمو بنا ) یارس ء بولاق هدنلاح

 دهرص وا < یدرونلوا كح هلا ییرع طخ یرابزاب
 روح د هرکصندنواو رادنامرون نروس مکح هدهر زح

 ادر رایمول تابنو ران kT نالوتنایسا نازسنارف ندا

 و سم ص «كرەدىا لاخ دا ین رلت دامو ناسا یدنک یخد

 :اوقا و ؛ شلدونوا یرلناسل بیع و نانو هلنامز

 بولاچهبلغ هعبتال رب طاغ یرلکدلبوس تانهروک ذم
 :هحنالاتما هک دننکناسل و یتابسانم نالوا هلال ات
  یراکدلیوس مولا . ردشلوا بحوم ینرقت

 شش

1 

E 

وا لودقمو حس
هن اةسوط هدناس دا بول

 ۱ ِ لاتا 

 عو نانوب هدنرلايس . رارد روج هلاعتسا یت

 اپ سا هبهلعس لصاحلا . ردنایات یراآ یسهرهچ



 یعصف كنلدّوانرا زکلای « هدلاح یراکدشبا لیک
 ردوانرا نالوا شا ترعه هاروا هدنسهرو
 . ذم.سقودوتروا هرزوا تب رکا و ین رانا 8

 ندرالف هده اح” رنو . ردرلشغعا هظفام یف

 هدنتهح ومراب صوص+ا لع « بولوا لتسج اهد

 ۲۰۰ ۰۰۰ .ردراشعا لیکبشت راهبرق لق
 ندرلن و . رومالوا نیت یرلقدلوا هدایز ند وقت
 . ردکیلوتقو نایلاتبا رلیا هیلعس مون هو

 « یطالتخا طثاس و «یقراعمو تراجتو میانه

 یرک كم مویلا هد هیلی عیانص ےس . یراک ےل

 ۔ وسنم كيا ضمد لانلو هدهنیسم و ومرلا «ب لوأ

 ماطر نالو هدهنناتقو هد هنیسم هت هل را هت راف 1

 یءدهمناتقویراهاکتسد تاجوس1:قومایو تتکو كو ۱

 یل هناخ هیفصت رکش نانلوب هد هنیسم لبرل هتاف مي
 نوتوت نالوا دئاع هیریم هدهنناتقو هنیسو مرا

 هعبانص لصا هدهرزح .هسرونلوا ادثتا یر
¥ 

“|[_“ 
p€ 

 - اصحع-ا یزوط ولو ی وص كعجو بارشو یت ۰

 كا « هدهسيا كلثيا ىلبخ یتراجمت . ردنرابم لا
 قرهلوا یل ەر حو سماو نالآ ءزلک:ا یرارجات لاوس

 ضوا در وکو کو ندهضزا تالوصحم . 8
 یغاشآ یسهواش تاعارخا نالوا تزانف 9 و

 و حاشا و هدنتوق قاارف نوبام ۰ یزاقوم

 وع هزاح میلاقا راس و ندنارام هلا هیعانص نال

 ندقنارفنول د ٠۰۰ یتالاخدا نالوا ترابع ن

 هللا هرتلکنا هدایز كا ترا . رد .دتیقر یتا

 ءهنيسم یومرلاپ : یراهاکسا هرعلشاب رووا ارجا

 . ردیناپارتو هلاسرام ,یتجرج «هزوقاریس ها
 ۔وط ہ٦٥ ۳۱ یعوج یهراجم یافس دارللل وس

 قرهلوا هدنتوق ریکس ۲۱ ۷۰۱ و هدناعیتسا اا

 هدناعتسا هالنوط ۶ ۷ هلا روناو 6

 یداحا كنایلاتبا . ردترابع ندنسیک نکل ۳

 یطالتخا قرط هقشپ ندزیکد تن هلع» داد هنخ ات

 كج هیاشیا رارتسا قجمآ یرللو یهدهرق پب 4

 یراہمو قرط یخد هدلاح یکی دعش . یدبا هدنروص

 لوب ریمد جاقرب یرب ندنقو وا « هده یا یرک کا

CD € 5نوتز الثمو ندنراضعا تب هبّضرا  | 
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 ج ی س
 لحاس لدههدسم یر كرلن وب ۰ ردشغل وا دن دع یطخ

 ندنرهش هتزناتلاقو ندنسهتروا تن هطآ ندهناتق یر

 لوق رب یغوط هونج ردق هنج رف هدمب < كره
 لصاو هیاعش ل حاس بونود هلاعش «هرکص ذدقدتازوا
 لاعش لحاس یرضغوط ههنيسم ندورلاپو ؛رولوا

 لحاسو .ریشالوا هطخ نالوا دیدع تسدرد هما و

 ه«رامالتساق بونازوا یرغوطهرع ندوم رااپ یطخ

 هدر هنود یغوط هبوتح هدنجا هرف هعآ وا لصاو

 لوصو هنلحاس ینرغ بونج ندارواو هب (ونارولتساق)
 ( یناپارت)  كرهدنا بةت یروکذم لحاس <« هللا
 ۱۰۳۷ یعوم كرلطخ و . رولوا لصاو 4: هلکسا

 ماظتنم تورا یرا هلکسا . رولوا غلاب ه هرتمولیک

 هب هني سمو ومرلاپ .بولوا یررواو رلشیا هدنروص

 -هرآ هنیسم هليا یلونانو ؛ رارغوا راروناو قوچ بم

 3 ربکب ودنکر واو ناک رھ ه همش

 - اتقو هنیسم و ومرلاپ هدهسیا یرک زونه ینراعم
 ٦۷ «ییدادما کم ۱٩ ینو2لا راد ۲ هدهن

 تم عیانص 1-3 یییانص تم 11۱ «یسهدشر

 .ردراو یسهنادتا بناکم 9 ىلا راد ۱۳

 هدوتسویر و ینایارت « هسناتف « ومرلاپ هق شب ندنو

 زدم تنی هدهنزمن اتلاف یکم هب رحم تراجم

 یتکم میانصرب هدیتنجرح «یتکم قاغا رب هدهبناتق

 یتکم هسرح ر هدهنیسم هلن اکم ید وصخ و

 . ردراو یتکم هق زوم ر هدومرلابو

 --. یر همصقو رهش هححاشاب «یتهکلم نایسقا

 رب «بولوا یمسقرب كنغالارق ایلاتنا یسهربزج هیلعس

 تلابا ررهو هتلایا ۷ « نیزسقلوا زاح یزابتما هنوک

 تتلاما ۷ روک دم ردم ه هبحاتو اضق چاق رب

 اضق یرلثدلوا یواح هلیسیلاها و یسهیعتس
 : ردرز هحور یرادّم كن را هبحاتو

۰ 
 هح |

 ٤ ۷٦ ۷۸۲ ۸ 8 ۲ وءرلاپ

 ۳۰ ۳ FFA ۸ ۲ ۸ یابارت

 5۹ ۳ ۳۳٩ ۳ ۳ ۹ نحو

 1۸ ۳ ۳۰ 5 ° ۹ هن رېناتلاق

 ۳ ۳ ۳۹۰ 1A ۳. ۹ هزوقارهس

 ۳ ۶ )۹ >4۸ هاتف

 ۹۷ 0۰. 7 ,SY هنیسم

 ۲۹۷ ۲5: ۳ ۲۸۵۷۰ Toe ۸ "امج



 ج ی س
 یخد یرلسوف رادم هلبرا ههصق و رمش هیحلشاپ

 : ردا هجو ر

 ۳۶: ۱ هزوغار | ۲۰۷ ٩ ومرلاپ
 ۲۳ ۸ ینمرت ۱ ۱۱:۳ »۰.۰ هئیسم

 FA ۷ هلآریچآ | ۱۰۹ ۷ هیناتق

 ۲۱۳۸۹ هیروتو | ۱ هشدوم
 ۳۱۹۰ وقهنین راب | _ ۷ وماقل ۲

 t٠ ۰۸ هلاسرام ۳ ۰ یاپارت

 ۲۷ توت هزوقاریس | ۳۳ ۲ هت "ریذاتلاو
 شا ۴ هی وریحاتلاو

 ۔ رایو قانبت | ةمکحم ۴ .یسهسادتا ہک ۽

 یس هناخ هتسود ۳۲۲۲۱ ۰ ردراو یر رک رب هدوم

 o یدرلردنا بصن اصا ندنرلنادناخ | 5 7 :

 ايس بطلاب « هدنکیدک هنیلا كرلیمطاف
 یس ۱۱۲ ندرلتو . بولوا یسهناارغلت ۳۷۹ و

 ۰ رددنام هر هرادا لو ربمد

 ۰ یس هرات لاوحا
“ 

 3 | همی ندالاتاو (ناقبس) هلک ن داناسا هدرلنامز کسا
 هوشیکد ریءا چاقرب كدهن رات ۰ ی E 0 درلنمز کس
 « بولوا نوک هل رلم وف جالب دوخا ( لوقیس)

 | كي یسهررزج هيلع“

YVWA 

 | ا رلدل هکبنف هدنامز رب کت و دل وا ەم كب

 نا ینرلرېش (هتسهس) و (موتنولوس) هدنسرل امش

 یدرلشع دبا رعگهر « كرهدیا

 هدنکتا ( هنتا) رانابو لوا هنس ۸۰۰ ند( م )

 یل(هزوقاری-) هرکصهنس ٩۵ و «ینرهش (سوسقان)

 رل هرومعم اسو (هتنج رغآ) « (هرهه) هرکص اهدو
 تموکح رب لقسم یرب ره كولو و ,؛راشخا انب
 لکش هدنلحاوس هراس . یدیا شم هک هننروص

 ادام یرلتموکع نانو كد نالوا شا
 یرلفعض اشک ا « بوئلو هدهراح هدنرلتی

 يسد د الم ه دعل

 ۱۲ دالا لق رلیلجاتراق ناناوا توعد هدادما

 یتفرط ره كرهدنکو ینتهج برع كەر زح هدنخ رات

 ۶ EF رللامور هلرلنو < هدهسرلشعا طبض

 داليملا لبق نعي هدنرل هراحم ( قینوب ) نالو عوقو
 طض ینهیلعس رلیلامور هدنرلخرا ۲۱۲ و 0

 یلابا ر كنتلود امور هيلع” ندتقو وا . یدرلشع |

 ندهطآ و یاد نانلوافرص هدامور نوک هتک

 رل(لادناو) هدنخځ رات ٤٤۰ كدالم .یدرونلوا بلح

 « بوللوا طط ندنفرط رل( تاوغ) هد ٩۳ و

 .اریعا قرشو «صالخسا ندنفرط (رازلب) هد ۵

 هدیدالیم نرق یجندب . یدشفلوا قالا «ذلروط

 ةارع نالوا هدکعا مق ینیسهیلاعش راطقا تناقرف 7

 لا رب ور مو . یدیا شلآ یتاونع یتوق كوس ۱

 یعکیا لغوا و ؛ ۴۳۵۳۲ تاک رک بیف
 | هلهجو و « ندنرلقدلوا روبحم هدادتسا ندعحراخ

 هک ر 4 نرلسم

 E هبسایع .تفالخ هدنسا رج رات ۲۱ ۲تا

 دنفرط هللا ةدایز ندرلغا ین نانلو یسلاو هب رفا

 )لب ردنوک هبرس رب هلت داق ( تارفلا 5 دعسا )

 و ؛شعا طبض ینسهماقو رهش چاق رب كنهبلڪس
 د هنخم رات ۳۰ كره ردنوک دادما حوفاجوف اف

 ھا مارا بلغالا وبا)و « حة ىرلفرط رثکا كن

 زام ور .یدشفلوا بصن یریما هیاقص (هلادبم ن

 اهر زج

 غا | ی ؛ بودیا ماود تفو لتخ اهد رآ ه را- ع

 تک انرشكاو « «ررو تما قوح هب هماقص یساصا

 نریم هزلادرم هد ۳۹۷ «بولوا عیات هرلن و

 هڏ رزنخ یا نا دمحا ن نسح SE 4 اقص

عنب نسح) هدروکذ م خیرات تب تب
 1 ایل نبیل

 لک ¿) لش كلوب « هلغملوا بصن ( ی

 درا شءروس مکح كدەنګ را ٤٦٤ هلاونع

 ۲ انامرون U ك( رحور ) هدروک ذم جرات

 عرجورو .راشءا طبض یهر زج .بودا موعه

 كن Eos ۵۶۱ جارخا ندهر زج یاسا

 1 . | هدافتسا ندنم,اعنص و فراعم و مولع كرلثوب

 یاوشت هفلاق هدمرزجو فبطلت سكملاب ,نوجا

 4 صر 9 نادمالسا لها فرص قیح .یدشلیا

 مد رجور

 و همالسا یالع <« هلبا ماود هدکلسم و

 لندن وفارفح ریهاشم ی بوردزاب

 أا ةههزن » ءقرهلآ هنارس یدنک_یبیسردا

 1 ا ردوا ین ریهش باتک « قاف اا

 رم .یدبا شمریدباب هدنصم *هرکر ےسج ندشم

 ولا طب د ووا لات زیتور کا

 ار .ردشلیا ا قلود نالو ترهش هلدمسا

 : ان روکذ هدنسیدالبم خرات ٤

 ۶ 1 LUT تا ( هسناتسنوق ) نانلو هیراو

 : و « هلتتسانم یانو نش د هراو هب ی رنه

 9 نالآ بوک هتنادناخ ( نفوتسنه

 و یشراق ۳ وزن او هرلااپ تفو



 یراسنر (3i1) «هلکعش و د ندرادتقا مقوم ه

 "اما رلز شارف « هدسراشمالشاب هکمرو

 هیلاقاپ هدنخم رات ۱۲۸ ۲ «ندن رلکدتا ریقح ین هرب

 بوقلاق هربزح لها هدنساننا نیا یدنکا ینوک

 زکلاب ینادناخ وونآ « هلکعا لتق یرازسنارف نوش
 كنلارق نوغارآ هل « بودیا هطفاحم ییتهح لو ا

 شف ول رفت ندن رللارف نوغارا و کا شا

 ندیکیءهللا طبض یخدیتتهج لو ات هدنخ رات ۵
 كیو , هدهسیا شلتا لیکشت نتفوکح نیل
 بولیرا ندیکی رز ییا وب هد ۸ داق

 « هدیلونات یسهبعش رب عورعمان كننادناخ نوفارآ

 هکم ژاوی مکح هدهیلخس هعورشم همش لصاو

 نک دنانندرف كل وتق هد ۱۰۰6 و ؛ شمر

 كن هناژ لد یزقو كنو .كرهریدشلرب قکلع
 «هلکم رب یرلن ادناخ ایرتسوآ هلا اینایسا ه م ندننفو 2
 هد ۱۷۲۱۳ < تولوا بات هتلود و یخد نیم لوح ۱

 ی-هقود (اوواس ) هلحس :RE تحرق ا

 هلاراشم هد ۷۲۰ و ؛ شغلوا كرت هب هدمآ روتقو ۱

 هلا لوات ناک هلعس بودیا هلدایم ها دوا

 هد ۱۷۳۵۰ هدع و فای رتسوآ هد ۱۷۲۱ ءدبح ا

 هنس هبعشرب 2 :ادناخ نو روب نروش توت

 یوانو هیلعس دهن رات ۱۸۰۰ ۰ ىدا شوا 3

 ۱۸۰۸ ندروک ذم خیرات «بولاق هدننادناخ نور

 هدم) و (فزوژ) یردارب كترایانو لوس كد هنس«

 رو هن هیلعس .هلغا وا یلارق یو ا (تاروم) یو

 تح و یګ درد و توسنم ه2

 ید یی وان هد ۱۸۱ ۵ و . هدنتم 8

 هد ۱۸۲۰ هنرزوا كوو ؛ یذلبا قالا

 ق٤ آ «بولوب عوقو قاةشيراق ةد ا لوبا

 . یدبا شل هنلوا نیکست هل هلخادم تای
 كنابرتسوآ دناندرف یعکیا و EO یجنو

 .وصو ؛شعاارحا, !اظء ردق وا «قرهناط هنس هیچ

 هدنخرات ۰ کیدا راشعا رنک دق و ام

 هدقدنل واجارخا ندیلوان ]و سنارف یعکیا یرافلخ .

 هدروک ذی رات . یدشمهعا روهظ یرادفرط رب چه

 « بولوا لخاد هب هيا“ هلا یدک ۷۰۰۰ یدلاسر 7

 لوانو ین هرلوحس کا قاعلا هنس دن کی لاها نو, ۱
YU 

8 

۶۱ 
۸ 
13۳ 

8 

0 VA. E E 
  ua: 2یکی یخد ین رله | قیر نالوا یربخا  eمض هنغللارق لا تا ندیا

 چ ی س

 هلرلکاح راسو رارادمکح نروس مکع هدهیلعس
 : ردا هجو 3 یرااماوکک یادتا او سول جرات

 هل راقل رادهک> كچ وک ینان وب

 ىلا رایلامور و رایلجاتراق
 قهوکح امور
 یالیتسا كرالادنا و

 » ك رلت وغ

 اا

۳۹ 

° 

۹۳< 

 orc E هتعل 1 یعکح كني رار وطا ربع امور

 ۸۲۷ قام هیهیسابعتفالخ ندنفرط بلا یب
 یدک هه رادا كن ویعطاق

 قم وکح یادتبا كنا يا نوبیلک

 ( ینادناخ دنامرون )

 ( قنوق كوي. هیلعس) رحور یجنرب |
 € رټ-ور یعنکیا

 ( یلارق هیلی“ ) 1

 ٤ موبیوک یجنرب

 7 » موی وک یعنکیا
 € هسناتسن و

 مویوک یعنچواو ورقنات ایروز

1۰0۸ 

۱۱۰۰ 

۱۱۳۰ 

۱۱۶ 

SN 

۱۸4۹ 

۱۱۸4۹ 

 ) نا نا نفوتسنهوه )

 ( یجوز كن هسناتسنوق ) یرنه یعنتل ۲

 قدردرق ور

 دارت و

 ندارن و

 اورفنم ابروز

۱۹ 

۱۹۷ 

۱۳۰۰ 

۱۰ 

۱:۸ 

 ( SSNینادناخ (

 ( یارق نیتیلعس ) لراش یجنرب

 قا

 قیردرق یجنرب

 ۱ ورتپ یعتکیا

 یی ول
 قیردرف یعنکیا

 هیرام
 ( یدح كن هب رام ) ورتو

 ( یجوز كنهیرام ) نترام یجنرب
 ( لارق ) 6

 نترام یعن-کیا

 دناشیدرف یجت رہ

 سنوفل آ یج رب

 ( یلارق نتیلع-) <
 ( هیلعس زکلاب ) نا* لنوارآ

 كيلوتق دنا درق یعنچوا
 / ) یارق نیتیلچچ- ) ۰

TEL 

۱۳۸۹۵ 

۱۳۹۹ 

۱۳۳۷ 

۱۳: 

۱۳۰ 

۱۳۷۷ 

۱۳۷۷ 

۱۳۹ 

۱:۰ 

۱:۰۹ 

۱:۰ 

NEN 

۱:۳۰ 

۷۱:6۸ 

۱:۷۹ 

۱9۰ 

 دالیلا لیق

« 

 دالیلا دعد

« 

« 

 (یرجه ۲۱۲)

4Y “< 

 ۹۱۹ یا

۱۳۲۹۸ 

 را هب

٩۲۸۲ € 

 ۷:52 ری

« ۱۳۸۲ 

٩۳۵ TC 

٩۶۳۸ OK 



 ت ک س

 ( ینادناخ ارتسوا و طلا

 ۱9۹۱۹ تیک, لراغ

 ۱6۵6۹ . (یعنگیا هدایابسنا) بتلف یخرب
 ۱9۹۸ (یجچوا هدانایسا) . « یعنکیا
 ۱۳ ( یحند رد هداس ایسا) « .یعنچوا

 :a (یچ شد هدايا سا ) پیلیف ىج درد ین وب و وب

۳۷۰ 

 > و ناویس و ندا نایرح هدنتالو هنطآ

 ۱۷۰۷ (روطا ربعا هدعب) لای ات یایرتسوا

 ۱۷۳ ۸ لا ۷۱۷۹۳ ( هیل عس زکلای) هدمآ روش و

 ) یادناخ اتایسا 4 )

 ۱۷۳۰ (یعنچ وا هدایایسا) لراش یجندرد

 ۱۷۳۹ دناتیدرق یجتدرد لئوبروب
 ۱۸۰ )و ار یک ر

 ۱۸۳۰ دناشدرف یعنکیا
 ۱۸9۰ اوسنارف یعنکیا
 ۱۳۸۰ قأحلا هتغللارق اهلاتیا

 نا
 ت

 ساو س هک, ردفامربا هدالوطان آ 1

 هدن- اضق همز نع كنغاعسو تم الو ۱

 هب یل رغ بونج «هلناعم ندنرلکتا قرش كنغاط رزنخ
 یناط زافو كم هلیغاط نازوقو .نایرح یرغوط

 رورص ندذجما كنداو ارا ریوصت نایاش هدنسهرآ

 ولو ؛ رریک هنغاڪس نازوق كالو هنطا «كرهدیا

 اطر نا ندنفاط نازوق روکذم ندغاص مدقاعس

 ا هنطا سه را ندقدل | و درهرد

 ندنا نان هدنساضق هبز نع هن ندغاص هنب «هجت رک
 كغاط و قرهشالوط ندنسهفرا كنغاط نازوقو

 لیزق هلرکید مان و یناچ ( ینمز ) نک ندنزافوم رب
 ینو ( وص نوشروف ) هدیغاشآ اهدو یغنامرا

 روتحو و ا یرهش هذطآ ءهرکص ندقدلآ

 ه یل ونج برع هدنتهح برع كنسارحم ناع> هدهووا

 كرهدبا نایرح هدفات رب یلقیشالوط كب یرغوط

 هزکد قفار هدنفرط قره كنيصنم باج سوسرط

 لیکسشت لید رب شریکه زیکد هدنبصنم . رولیکود
 هدقعازوا یرادقم هرتم یا هدهنس لبد و .بودیا

 هدنفل وزوا هرتمولبک ۰ ًاسرقت قمار درک

 هنن افس ریس یلغ-ا مف نالوا ردق ه هنطا «بولوا

 4 او کافه یدس موق یهدنصنم «هدهسرا خاص

 .رویلب هیاشیا یراکچوکز کلای «بولوا عنام هنسمریک

 رها ءاروام یرہ (نرات ) نالوا یتوزوا كاوا

 گرهلبا لیکشت راهلالشو رلنایرح یلتعرس مط رب

 یعسودحو هرتمولیک میم ۳:۰ : ا ی

 رد ا ۲ ۵۰ وص ییدکود هدهنات هرزوا

 نکي دکل رد هز اس و ید اچ سوسرط

 نم قلطت لا+ازوام رلعما نیرو < ادب راز

 :ردکرک هساوا ذوخأم ندنرارهن نوهجو نوع
 E دم رد (سوراس) یدیاتو مدو مسا كناڪس

 1 و یاسا ۱ ۰
 e 2 ECG ا 1 ل وجسس

 1 هرواهاعرف بولواندنرلقام 5

 ۶ر گران وب .رویدیا لکتن ندربن كو ییا نشلر

 و هدتلاا ی اکدتا هسا (یج ريم” ) ال تاور

 ونتج ك (لوک ق.صیا ) قرهلوا هدننرق یدودح
 را هدایز 3 وه ره ۳۲ فتا ندغاطالا عناو

 قد نا هل رازاف وب برص و هدنداور نالوا عافت

 ۶ ندلوص و غاصو «كرهدبا نایرح یرعوط هب رع
 کجا یغاشآ كم هدهناسم زا .بولا رلاج مقاط

  یغوط هیلرع بونح «هلا لوخد «نتلابا هافرف

 « هرکص ندناارح ال ءرتمولک ۲ ۰ اسرقو ؛رود

 دارت ی رهش ( ناکنع ) «بوشود هنسهووا هناقررف

 نوع” ) .كرهشارب هللا ( برد هرق ) ناک ندقرش
 e و ك( نران ) یراقو ندنساقتام و ریل | ی جات

 5 ٣ ها۱ یانرد و ءرتم ۰ یراق یاش

 ۱ 9۳ نس هطخ هناقرف یهسیا ارد هرق و

 در ناچ قوح ر نا ندرلغاط ندبا هطاحا ندنتهح

 1 قم یهووا ر روممو تبثم هلتاق < لکشتلا

 م ( نان ) او رالادء) هلا هدعنص و هیعیط لوادج

 Eo الا هرزوا تاکو هانرد هرق .ریشار

 زق ءافوت قآ تا ندنر کما یا

 ۱ 3 هرفسا < خوس «نادرم هاش «مازیفسا
 مع هرلودح قوج ر یراوص یخد دارلاح
 ررر وج و اسا دز یرارب No كر

 زوح- ) O ص ندنماقجا كنابرد هرق هلا نران

 ەت ھ e «ه یون برع هدعب «هرع یتامرا

 ۶ لاو ط كب یرغوط هبلاعش برغ تیابنو
 3 هنس همصق اوج ؛قروقآ هد 2ا E هدقات

 ك:غاط ناعفا



E 

 كغامراو 0 هو وا تب بو ا ۱

 لوا هدافتساندننوص برا 6 یو
 -رط عام بوک هنلاح لوچ قرط لوص تنش
 هغامرا یرلمبات «هلغلوا نیش اهد رلغاط هسیا هدنف

 هدنرق دنعخ .ردا ایحا ینارطا .بولوا لصاو رد

 ۳ لوص «بونلو رو یر 4 ماطر هدنسارح 1

Jzا تب ۵  Eیقاق اطد ا هلیمسا  

 ) زانح (و ی ندغاص هدهفاسم و ۰ .روینل ر

 هدءز و ( كحرح ) RE کش اط مس صف

 هب رع هلمتفو هداشآ اهد لاد ی رارپن ( سا

 ررت سوک یغیدلوا بصنم هنوع> ةلنایرج یخو ِ
 «هلکر یفاتو یدع «هدلاح ین دلوا ی لب الاح ین ی

 فورعم هلع“ موق لی زق وا «قرهقآ یرغوط لا 3

 ساو نالوا دع كد هنل وک مزرا وخ و ههو بخ | ۳3
99۹ 

 هب لام برع هت هدمب و «یقرهقار هدنلوص گوچ

 1 E ۲ یاقتسا و ردف ه هع وا ب ۱

 اص ناک ندلاعت هل رم ( وج ) نالوا هدنم کک ینا ۱

 وا لصاو هنوعس یراوص «كرءدیا لیکشت
 ,بولوا نرد زآ فسا مسق كنغات نوح" . زا

 .رولوا غلاب هب هرتمولیک چا اق رب یعسو دراز شک

 EEE یا و ی یل ؛رلازآ ك یانیزدو

 رلةلفاطب ۵ماط رب عساو «بولاب هفار طا یرا ولو

 شعاب ی را لیگ

 و هرق ) و ) ارد نا ( هد هعاق ىق

 . دس موق ماطرب یسجرب وات يا لرلی
 یواح یرلقلشماق قاط 7 ۱۳ دودسم لرل

 لاح و «بولوا زا ك یانرد هد كنسیکیا «هلتلوا |
 یا و .ردعزام وا اص هتنافس ربس كنوع

 یخد كئاذس كجو رهن «هرکص ندکدشلر لوق

 نادنکی» ها «هدهسروب دا تیح الص بشکه ثى ریس

 دودسم هل ول دس موق یسیکیا بول, رآ هلو چوا

 | همزراوخ رحم ین هات اوت ر ط

 اسرق یار | ۰

 ۱ 7 ا نالیشالک | یر

 ۱ هلم (لوک ىجا ) هدنلوج ( موق قآ) ید وص یو

Vںی " ١ 
 .افس ك وک لوق یکہدەتروا زکلا «هدلاح یراق

 کا یزللوق توک ودع ا تعارف تخ

 هجرا هنس « قررا لوق رب همفد شعب « بویلوا
 تهلغملوا دس هلموق :یدبم, كنغات «هرکص ندقدق |

 راسو كرل غريق هناوصح كرالوقوب . روروق ندیکی
 رلقدنخ یرلکدتا رفح كنيلاها ی هدرلراوح وا

 فرط لوص كنلفسا یارم .رورو تيبس یخد

 شمبو هلرلتوا نوزوا قرط غاص . هدهسیا قاموق

 ,هعنلو ا قس هلس وص كعغامرا .بولوا روتسم هلرلبلاح

 روم كب هلیتقو كرلر و تح . رولوا تبنم كم

 هبصق و رهش قوح ر كح هدا تااالد هن رلق دنلوب

 هدنوهش یر نددوا دارازفریق .رویتوب یرا هری
 رلسور « بولوا یرالاص ندزاس و یرلقشاق ضمب
 -روشلشیا یخد رارواو كوك ماطر زود تن

 رلمدا « بویهشاط یرلمدآ رلن ول ارثک | «هدهسرا

 -اراب هتراج راروناو وب ,ندنرلقد.شاط یرلر واو

 . رارونلوا لاا هدنراشیا یرکسع زکلاب توم
 كنوع“ ردق هنیصنم ندنعاق>ا كنابرد هرق هللا نران

 ۲۱۰۰ رار هلسارم نرااو ۰

 سه وا ورم هام تو میلی سو
 هدننامز قافاروق هدنرس هعاق ( قسوور ) هدهسدا

 ا لثم چوا كلوب هدنناضیف و ٥۵

 یغاشا نداروا هکر او ردق وش ۰ ردمولع« ییدکود

 رضا یلیخ هدرلقلناطب و هدرلةلزاس قاط رب رهن

 ندنو يوم هد لاا همزراوخ رحم «ندنکیدتا
 ا ان تبار و یاب شک یمن دلوا ۱ زا اهد

 چوا ینا یر رام اهدو ترد چوا هدهس یر ٍط

 رولا .تالاح تم« یآ
 هدنحرات ( تودوره ) ندنرلفاؤم مدق ناتو

 هلی" ( سینراسفاب ) هدنسایفارفج ( نونارتسا) و
 یفیدلوا بصنم هرزخ رحم « بودا رکذ وج

 ینوح> و نوع” مالا نوفارغحو ؛ رلشع | جز

 وآ 3 E یراکد تنا فد رعد هدنز و_ص لمکء 1

 تودوره هت ردق هب هعاک هراتقو نیش راماایور

 تاپ « بولاق مدق تان هدنساطخ كیوارتسا و

 كم السا نوفارفج یسهریخآ ت تایفشک كراسور
 دراشمالک | یلاح تقةح كر هدا قیبطت هلا رم"

 هنود" یک یرلکدد (اردومآ ) یدعث هنو ج

 با نوصس گر هلر و یان (ااردریس ) و

OF 



 ا

 مسا كر ول راسور .ردشمالشاب هنماغاوا لاریعتسا

 هدنفرط کیا كنسارج ًارابتعا نددنعخ یندندج

 نالا تراسبع نادنمسقرب كوس تلناتکرتو نانلو

 نوت یزکرص هک« ردراشمریو یخد هتلابارب مساو
 . رد رهش دنکشاط نالوآ ئ رکا يخلد اک

 ۳۵ هلر ور تعحاص هن هدام « اردریس » ]

(Sikhs) `هک.ردتعاج رب هدف اس ده  
 هدن رل هطخ تاو ا 2 هوحاشاب

۰ 
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 ت

 « بونلو هدنف رط ره تیاتسدنه قرهلوا قرفتمو

 یساسا كران و .ردهدنرادقم ۱ ۸٩۳۲ : ۲۲ ىلج

 یدسوم كبهذم و « بولوا ترابع ندیهذم رب

 شوط هدنرق روهال هدنسیدالبم ځرات ۹

 رب هدنعسا ( كناناباب) شا تافو هد ٠۰۳۹ و

 یتابلعو تادام شعب كراينههر مدآ و .ردودنه
 ا ماطر ندمالسا ند و وغل

 شمراقبح صوصخ تله ده 9 كر هدیا

 داق و دخا

 راو ؛
 ندنسقار یخ یادم هتاثدشن و راکفایکوم كماش

 رادف رطو نادر ۳ قوجر ۰ لر هدیا هدافتتسا

 یرادرک اش هرکس

 قرهریدشیراق یخد یبایس رکفرب e بهذم

 قالا كرا هک «ردرلشغا لیکذت موق رب رواکذج

 بواسهدیا تمواقم .هدهسراشفغلوا بیقعت ندنفرط

 3 ۱ ىدا شا ادم

 هنرزوا یلوا راچود هفعض كن «بلوفم تلود

 دوس هدلاح یراق دنل و هدتنلقا هدر ره راکم

 (خداس) هد ابو ؛شعا لصاح ذوفن و توق رب
 «یدیاراشلیا لیکشت تلود تك وکر هدنس هت وا كنب رې

 شعشیریک هتادهاعم هلک و هلرازاکتا هادع) هک

 كاعب بوس هلو اغ تقو قوچ تاود وب .یدی
 E ٤ هنىلا 2 را زیلکن ا راز هل راف رط ریاض

 یدنه بولاق قداص هرازباکنا راس یرب ندتقو
 ی كن رکسع زیلکنا

 هتادحو بوعا تدایع همانصا ااا .ردشفل و

 درداکد لاح ندماتتا هنن یرادبعم هدرا هسیا لئاق

 . ردراو یرا-دقم باتکرب هلتاونع ( هتنارک.)

Eلاعش هرتهولک ۵ ا  

 ترابم ندناکر شع وس هدنسدب ع 9

 یءدنفارطاو ۲۱۸ ٤ فدرحم یاذح «بولوا غاط رب

 كرم یغار وط . ردعشص هرتم ۱۱۰۰ ندهووا

 .روز للیخ قمشیچ هتنرزوا هلغلوا ترابع ندلوکرب

 وا و

 ۱ ترابع ندران و

NEN 

 + بولوا قدننادب ص صاوخ کا ( هرس سدق ) ییفات

 ور زد س

E eودنا تروا كان ۱ عساو 9  

 لزا ر « بوالو هیت ر هايس ترابع ندراوال

 ؛هلذلوا ظوفحم قانا ور لامش راجو هک« ردطاحم

E (Biéhéb)هبصق الا  . 
 ۰ رد دق مسا کارت ۳ "

 ۴ (Alin ا |نیلآ ه

 رب عقاو هدنق رش یاهتنم و "

 هدنسیب ونج مق كنتلابا ( لحاوس) ۳ ) هارو

 . وام نالوا شک هنطبض كاهیسور هلا ریبعتو
 اس «بولوا لاب *هلساسر هدنسدقرش مسو كن هبر

 3. (قوتسووهدالو) نالوا تلابا زکر ًابزاوتم ءرحم
 دونح . رولوا دّتتع گلدهنیصنم ییغامرا ( رومآ )

 تم ۱6۰۰ یرلهورذ كسحو كلا 0

 ۱۶ ۲۷۰۰ ۰ ۰ یراف رط 325۱و اه نآ

 كب دو برص یمهل 9 ۱5 اتو زیکد . او هاو دنا

 هام ê ا ئر e هرق «بواوا

 اوا ردق هنیرلارم رو"آ و یروس وا هدنتروص
 ادا رم راک ذم بوق | 1 یاج چاق ر لدتهح و

۰ 

 1 رولکود

2 7 
a 3 

 الادبع او ندنلصاو ( یناتسمق هت هلا ةممع ) سعر

 ۸۱۷ .یدیا لوفشم هلتصارو تدابع هدن راغ اط ز

 شا ۷١ هدنس هبصق ( ناهام ) كام رک دنخ رات

 : تک وآ یار وش . ردشعا تافو

 مساق وا هک هاش نآ نانح و تراب

 ناتو تاسقبس داس ثالم و تم رد

 تسدو نآ یلمح نا هح ود له

 نان ااو تفرک ناسیا رتعا

 اے دنه (ناضلعدیس قر رهاوج) یسیعکیا س
 CHR دلرکل ام بزز كيزوا لدنس هروع كولم

 ۳ .ردر و2۰ ی 2 یو اطخ .یدیا

 3 ۸ سف ره رد یو كنهآ هک مت رع نآ نم

 ۱ مراد سفل زا یراو هرعنات مش مه یر فص

 لاتسدنه هن(یتروس ناخ تبالص) یسیعجوا س
 اعا كلام هاش نن ناشلا مظع ندنسهرومت كولم
 تم یخد هنرود كريس حرف «بواوا ندّمس



۱ 2 i 

 .ردشغل و ه دم دخ هل و دلا نی
 هک ین

 ۰ ردن دننادر كاس ك كریم

 جاہ نوک هلال یراهب عمو رد

 تسمه ي هتسخ لد دیس غادرهب زا

 اه فر حد دن نا ) ل٥ ردا-م رم ) یسجمدرد ا

 ۰ زا هدن ره دابا ح
4 ¥ 

  3دیس |
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 كلاس هاضق قيرط . ردءاغوا كنبدتفا هلا دبع د

 و و هدنراتولوم ماشو باح «بولو]

  ردکتزوآ علطم وش . ردشعا تافو هدقشمد هډ

 .ارمش ین ام (یدنفا نار دص دک )

 هدازقاشع ندرودص اا ر

 نددنام وم لیص رو ی وزاب بودبا د شورگ 3

 مدرتسوک هراوهها خرچ یرود هرزوا ما

 هللا دمع جم اشابیلع حس «اشاب ناسح

 اکا نسخ » | اس دم دز اقا ۱
 هن رل هدام » EE و شا هللا درو < اشاب ىلع

 [ .هلیروب تەجا

 اديس

 هنلادیع یغوا « بولوا ندهاګ

 . ردشعا تاور قدس هتک ۳

 ی زاغ لاطب دن

TZ 

 | داس ]
3 
8 
8 

 .اور «بولوا دادا
 راد وادع ردوا دېش هدا نع نالوا عقاو یثراق

 ( یزاف دیس ) مقاو هدنساضق رهخدکشا هاتالو

 و كولم ىر فشک یرق د

 ۳ ی هبرت ند فرط یسهدلاو كز دلا ءالم ندهبق

 هکت و ماج ندنباح هناغع نطالس و ؛ شفلوا

 رب ۲ یخد ك: هبصق ولر ه والع تاربخ راسو

 یزافرب ندمالسا
 د

 هرامور هدن رات ۷۱۲۲۸

Vé 

 ۱ (یزاف بت هليا تباذوب .نکیا ( هیت

 رشا هيما

 ةن هدام « یون نع نسح »1 ۷ €

 | . هلروس تعجاص نسح دش ۳+

E 2۱۲۱۸ بولوا  
 : شمش هنراما كسم زا 6

LUE:قافنا 22 هراز ملک: | ۰ ردشعا تافو 3  

 لشفل و هدنمکح تح یخد رابکتز . ید قا

۳ 

1 

 د ی س

 برس یحوک «بولاق هدظطقسم ییغوا كوس هدنافو

 -الشاب هکمروس تموکح القتسم هدرانک:ز شفرب
 مک هنر یلغوا هدننافو و «شم ۰ زر دش

 دام نیا

 هبهأت وک كس الو و

 اف ا عبا : هنفاس 1 وک بسم

 یزاقدبس هک« ردناچرت هدنس هح أ (یزاقدس) ور

 ییعوط هامش هلناعن ندرلغاط یهدنونخ زر هبصق

 ندکهک ندشناب تاهبصق روک دم « ردنا. نایرج

 یرعوط هیلونح قرش هرکص و قرش . هرکص
 ندنمایسطارا كن وی اره یاراح را هتفح و دگكرهود |

 هنغامربا ( هبراقس ) هد دودح یتالو هرقآ گم ۱

 برق ارم . رد (سونتراپ) یعدق مسا .رولیکود

 . رده دم ا وط هرتمولیک 7 ٩

 | لع دیس
 لە 2او ح رش ضعإ هنرزوا ی « فقاوم» و

 اجرح دیس « بولوا ندا وم

 6 ملاطم واو هک تنی

 حرش هلناونع « هانم » یخدین « هاقو» و ؛شمزا

 زا داشم | |

 هيهات AES راکدنوادخ ۱ ى ا

 او کس كزفاڪس ۱

 هبحأت هدنسدف رش بوذ> هرتمولدک ۳ ° كر مكاو

 ەل غاص كن وص بل ےس بولوا هبصق را ی زک سم ۱

 ایرف کیسا هدنرق . ردعقاو هدنراک یوئح

 رهشآهلوقان) نالوا یواح یترارازم ۳ راد
 ندررازم روڪ ذم « بولوا یرلهنارو كنعدق

 هح هة ترا نف یرا م ناد ایق یییزاب ك (سادبم)

EEی رد و اب یا  STE۱۳  

 كنق ولس ندلا ءالع كنرل: رةح ( یزاف لاطب

 «بودنال کن هدنتلآ ید رشت اب قدنف رط یسهدلاو

 هنغن دنل وا ن ظ < هدصق و A وام کسا ر همر

E ۱وا سدس ۳ ه دنا كنع دو رهش ) امسذع رب )  - 

 ندنف رط هام ماظم نطالسو هر رو دم .ردشفل

 ترامعو هسردمو عماجو 1 نالوا شا دیا هوالع

 یزافدس بس او ردفیطا با یاوهو بآ .ردر وم

 6 بولوا ترام لدن سو واح مق كن اس یس هان

 ۱۰ یا هونج ندلامت و ۱۴۳ یو ه رع ندقرش ۱



 در ی س
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 لر «ییلاما و ۵ ۰ ۰ ۰ رز وام

 یه رز و 4سر دم و ماج ددعتم « یسهقیتع را آ

 هویمو تابوبح یبخ «بولوا تبنم ییضارا .ردراو
 یرلنامروا . رولوا لصاح هزبسو

 ,بولوالزوک ی راف م «روتلوا عطق هتسارکو نود

 رک كيتفت 5 یکی ۵ نوبق

 رلیش یکی اخ یداعت ءابع ملک ییاها . رباب ر دشت

 . رار دنا حسن

 هرتمولک ۸ ۷ كن هوسراو چ)دیس

 « بولوا هبصق رب یزکم تلایا هدنسیونج قرش
 ۱ ۰۱۵ هرزوا قلوا یدوم ی-هداز فا

 ریمد «ییارسرب كوب نالوا یسهعاب لزوک «یبیلاها
 كاته قاایا ي دیس س .ردراو کا رومتمو لو
 تناتسه هن الام « بولوا ندنس هیقرش تالاا
 وندویع هن افرش ؛( ون دو یغ) كەر وتىلو (هزعول)

 بی ۰( مودار ) و (نابول) ًابونج .( هینیلوو) و
 . هدلاح یغنددلوا دودحم هلب راتل ایا ( هبو--راو ) یخد

 یسیلاهاو هرتمولیک میرم ۱۶ ۳۳ ۵ یس
 عور نم بولوا زود یسخارا خوی شک °۷7

 اردک ج ندتاق اطب و ندقلیلاح «ندنامروا «ندرل هلرات

 لئامهنغامرا (هلوتسیو) ندیانایرح هدنس هر رعدودح

 ,هجمزرقوا «هجمرتسیب مبان اکو بو هاي هسا .زریپو بولوا

 ` (Siedletz,Sied1ee) هل دیس هع# و

3 

 4 یک هد م

 ۱ ندنجا كنتنایا دیس یخدیرلاح (ردیوسا) و همان و

 . رولکود هغامرا روڪذم ء قر«قآ ندیررانکو

 كنسدضارا بولوا تعارز قىل وفشم هعاشاب كنسبل اھا

 شب هر ساتو ترد هر راخذ . ردعور ص صن

 ۲۰۹ «بونل و هق راف ۰۸۲ هدنلخاد تلابا .ررو

 قاارف ۱۱۸۹۵۰۰۰ یوئنسو ریل, ر دشیلاج ل

 د تا یر هیعلشب .راقبح تالوم هدنتیف

 تال وصع صوص# |یعو داومقلمتم هکلریکناچ «ماج
 یطخ لو ریمد ز ۰ ردرل هر اف صوص ههعرز

 ایا زکص . ریتازوا یخد لوق رب ,بودا قش یتاایا

 ءبولوا کرا یخد ی هدصق ) هلاس ) هةشو ندند)

 هدشب كنسل اها . رونلوا ارحا یتراج راخذ ر ےلشاب

 ۔وتروا ی ۲4 هدزو < بولوا یلیاو كلوتف یچوا
 هدزو و نالآ ناتسور یس ۲ هدزو .سور سقود

 هرق ۳۹۰۲ و هبصق 4 هدتلابا . ردیدوم یسم

 | - وا بولوا قوح
 : ردکن وا تب یک

  رلناوبح راس و ریفیص یس

VEE 

 ل رک شوک قوج رب و یلوب ریمد « یسلاھا ۳۰ ,

 رونلوا ترایز ندئفرط نيحابس و راوز قوج كب

 «هلرکش :نوتوت ,همریدصاب «یرهناخغابد قوچ م

 5 2 1 ۰ I “ا

 ۱۳۳ اهر یر م

 0۸۸ تاور بک ۰ « رددوحوم

 ۱ تا. ردنا ماود هبلط ۱۳۸۳۶ .هرزوا قلوا
3 ۳ 

5 
 و
 ى

 . ردم دقنم هبات

“a “1 ۱۳ 3  

 ا ناب ا ما هکر ایم دنس
 وش بولوا ندنناداس ۰

 راهب سورع یور داشکر ی ایص تسد

 . راثن ۇل ولز درک را مشچ نآرس رب
 سوک تفوکو رق دعر غی دروآ رپ قرب

 راوس دش لک ر کشا تخا رفرب مع ورس

(Sydenham) ۱ ۱(تنک) ڭا  
 94 (هجدیر نودنول)و ی هنتلایا ] 2 هم لاا | م یس

 دور كوس عفاو هد شةر ش بونح هرتمولدک ٩

 سد ا( ن وحس دک رس .ATOY ۰ ردراو ی رب هاب نب

 ۳ یهرزاس و وراس هلا هزوم لمکمو نالوا شلدنا

  «بوناو هدهبرقوت (یارسرولب) روهشم نانلو یواح

E :< قرش كن ارلارتسوآ ) Sydney) 

 ] كر سلاو ىبونج یکی هدنلحاس
 (زو )بوو و یزکسم ۳

  IPEورش هرتمولیک ۰ ق (ترولم)و ۱

 8 Eو ضرع ۳۳۰۰۱۱ قزهلوا

  ۲ریمد چاق ر و هد قرش لوط

e یە ةارطا .ردءهفاو و جام كط 

  ۰۰«یرامتحر لزوک , قایل جوا ,یسیلاها
 ءوسعساو و زود «یتاماکعسا نیتم هدنرللخ دم كبوق

 متنی

۱ 

 لا
E 

 لو

 1 ge یر
 المو ىزا يع ددنستم
 دشرو یدادعا ددعتم .یتکم حیانص «یتوئفل اراد

 و هزوم«یسهاب تانابن لمکم ,یرلبتکم یئادتاو
 تاب جد دعتم «یسهناذتتک یواح یدلح ۱۰۰ ۰

 یر انی «یساغشلاراد «یهاخهتسخ ۳ یی هنلک

 تس ۱ ور یرب « یس هناخ ریةف ص وصخ هر رابتخاو

 هلحاسیلکم تم وك وس کیا ص و دخ ەراكىلوتق ید و

 هاگتسد صوص هنریم# و اشنا یاس ؛یسهرواح ر

 قو «یرلت دوم روک یلتیلک هدنفارطا ءیرلطوحو

 یرهقراف یتاودا لوریمد راسو نوغاوو فوم



 تاحوسنم ندکو | « یبح مج « هرس رب هاو

 هلرلفرط راس و اسا و ایوروآ و یراهقرباف «

 مزا «بولوا لدعتم یساوه . ردراو یتراجت
 هرارلا نازم هدنم-وم زاب نالوا فداصتم هز

۳ 

 ۱ ف 5 ی

 . راقح ردق ههحرد ٤۰ تیام هلا سج دارا

 تاهن هدنعنوم شرق نالوا فدا هس زاب مب 7

 راقو «زاعوط رلوص هە ءا . شا ردق ههجرد

 هدناسب هداز كا « بولوا قوح یر روا زن

 كنور رب یغوط هلاعش هدنجما كوق رهش . راف ۳

 تا هر مو ین .-ٌوم ەت رز

 ندا نایرح ند.نجا . رولب روک ز کد ندنف رط ۴3

 ممسقن یوص « كل رهلس روا یسوا كن هرد كچ وکرب

 یخد وص رب رکید «رهش اریخا ۰ هقشب دق
 لمکموب هساصت ره قوق نادوبف روهشم .ردشل

 ندنفرط تلف نادوبق هد ۸ بو

 عضو ا كنو یساسا دلرهشو ؛ شفلوا ف
 ناک سا هلبا نیمرم و نیم وکحم ماطر یر

 بول اق هدنلاح هرو ر تفو ا . یدبا شل 1

 هد ۱۸۷۱ و ۵۸16 ید هد نګ رات ۲

 هدراهتس كوص ون . یدبا زاو یسااها 6
 ردق هره . ردهدکموس هد هک دک و قوا 3

 لا كنالارتسوآ قديس «هدهسیا كو اهد نرو

 . رد رهش 7

(Sydney :9و هدرل ام اظ مآ  

 هبح وقسا کت هءطق ن 1 ۱ یلدبس :

 دنسیقرشلمثهرتموک ٩ كف افیااهو هدنس*

 ,ASAR و هدنتلایاو هر زج ( نوتر باق ) قرهلوآ

 هبصقرب مقاو هد رغ لوط ۰۲۰۳۲۰ هلبایلاعت ضرع
 ندعم یلت اک ءینایا مالغاص .یسیلاها ۲۷۰۰ «بولوآ
 كنو -س . ردراو یتراجت كالشیا هلاجارخا یروک
 نولخ نالوا یانمهو اهدنا يغ لاو هرتمواک ۰

 ین دیس » ین ( سنیم دعا ه دن ساب س لحاس

 ۵۰۰۰ بوتلو هصق ر یک هلمع-ا « یران دعم

 . ردراو یلدعم روکوژیبیلاها

  ) E Eردیعدق ےسا فاد ص ۰

  2 9اک !یاو ( و ی٥ل )رت

 نیدا یرهش رومشم لاو روم كا كنهکش .

 [ ۰ هلو تمجاص هنسهدام « ادیص»]
9 

۲ 3 
E 1 

 د ی س ۳۷.۰6

 یسح- | یا هسا ء اةلخ 2 كب 2 1

 «بولوا یزو شا یا ماب اف نالوا

 .یدشراو هک لرفط هلودلانکر رب هقحالس

 یخد تب هلودلا دع ۳1۹ یر ندمو لآ تب

 هدننس رفص كلارا شم 6 بول وا کا ك هاو

 لوغشمهلتهافس یسدنکی خدءرکصو ؛ شلي هدص و

 شلاقهدندب تي هجرت هبح اص روما *ورادا ندنفب دلوا

 . یدیا

 ندناندحم ریهآشم ( میح را درو تش ه دیس ( دخ

 ندناب دخ 5 هللا هه تش هرهوح ی-هدلاو .بولوا

 . یدنا

 قت ط2 هک كنلوط ات | (8106)
 ا 8 ۵ كس

 یس هع دو هطخ السغماپ نالوا ترابع "

Oکا سفل و  RAقهرآ ر  

 .یدیا و زکس فن هروکذ م 4طخ

 د ردفورعم هلکغ د هبلاطن ] یا «بولوا
 تی اد دا ند هنامع ءارهش یامدق ۱

 ۳ ۳ ۳ ي ىدىس
 ۰ رد صاع سس

 هاک خد ( یدیس هرق ) «بولوا یلدیح یسیجنرب
 دیزاب ناطلس

 بارخ موبلا

 نکا یسردم نګ . رد فورعم

 لوشاتسا 2دا .بواوا رومأم ههرادا یفاقوا كاخ
 . یدناشلآ زق ندننادناخ یرادفو وا یسضاق

 شم « بواوا ردتقم هیظن رو ی-راف و ییرع

 :ردکن واتب وش ۰ ردراو لئاسر راسو یرلحزوعا

 یدید ی درس ن وروک كلدخ و فاز هرز وا دل دو

 ادب دق عمر رد رد-5 لیلا رد نا

 «بولوا ا هف اط یلغوا لوق یسح

 یون
 هردشع |تافو هدنرل:ذطاس لئاوا كاخ ن ياس

 . ردفورعم «ک د ید هداز رکلود )

 ناطاس

 تاب ییا ا وش هردراو یراهشا هدا

 رلرا ییارس رلنلوا نک یربرس

 رر ییابق راتييڪ قشع سالپ
 ملعب ردیا لاعاپ بوک هشوا رالزوک

 رلرل بت

 ه(یدیس) اغاب دجا »

 ] ۰ تخ اص ۹ هزفر هاو

 ( Sidi-Bel-Abbès ) یا 1

 هدنتلابانارهو كر ازح جا بس
 (هرک- ) قر هل وا هد وح هرتمولک ٩ كیارهو و

 :ردند هل وا

 التم لد هراپ هراپ و

 اشا دا یدس



 د ی س

 مظعا مق هک

 تایونح و یر هق راف هراسو هرب «هلغوط ۰ ردسنحا

 قرهلوا هراسو زسنارف «لونایسا ی

 هیصق و ۰ ردراو یتراجم هراس و روقو تاناویحو

 هدنناب كن هنرت رب روالوا داب هلمات و هدنشراا ۳

 )اه هوم« ىدا( یمدنفارظا ؛قرهنلوا سی
 هب هبصقو «هنرزوا یرلعا تره هشک | ص ن لسم

 عسوتو قرت قباچ < هلغملاق هدنلا دل رللابوروآ نشلرب

 زود یرلقاقوس «بولوا طاح هلروس

 ندهیصقو یطخ لو ريد ناک ندنارهو :ردشینکو

 . رت زوا هبمش ر هناس نداروا اوت

 )| هد دار اشاب یدبس

 | ۰ هلی روی تعجام
 یمسا ء بولوا ندنویص ) ال « 0 ۲۱۵ ۱۵۱3 ۱ ار : او نو رحم یمهاشم 0

 ((یلع یدبس ی هطلء) هلذغ ون ,e هدهطاغو «رد.اع

 هدهطلءغ 6 هل وا ندنورت بایرا ۰ ردف و رعم هک د

 یوق ندنن و اعم لاکو «یدیا راو ینانوقر نص كب

 هد ده و تاهو هضار مولع ۰ یدبا قبحا همومع

 ۰ ر

 یدیس ( اشاب دمت »

 هنسهدام « ما 2 5

 یسالوط دن هدنا-تداو

 ید هک د ( یمور ءیتاک )و « ید ردنا صلح

 شیوس هدنرود ناخ نيس ناطلس ینوناق .ردروهشم

 > هس رز وا 5

 «قرهنلوا نیست هتتسانر اغود روک ذم هد ۱

 یشراق هنساغنود زیکتو نالوا طاسم هنلحاوس نام

 سا ت۶ع نع ندهرص)

 ها سر یر یو كنساعغود

 كن زافو صره «هدهسنا

 تسار هنساغود ر توق اهد كجد هدنحراخ

 شک ا « بولتوط یخد هبنوطرف و « بولغ« « هاکک

 كو یک هچراپ کیارب نالاق «هلغلرا قورفم ین افس

 رو ؛شعشبش هنلحاس تا E هلن و قا شم قوح

 «ه رکصن دق دلاق هدنناب كنكاح تارک هددایآ دجا تفو

 یءدنتیمم «كرهدماتناما ههلاراشت کاح ینافس نالاق
 ءاروام «ناتسن اففا تا ۳ ۳ هلا یدنک»+ لا

 و واچ وقاو ناسارا
 ترضحرابرد ءقرهل | ینراتعافش ام السا نارادمکخ
 ظم مدنندوع هن یهاشداپ

 یدنا ش هل

 دعاقت « قرالروم وفع ر
 وا

Eوا  
1 

Eهال معتاد مدح رات ۹۷۰  

 « طع » کأح یااوحا تاع رحم

۳۳:۹ 

 1 هددآدحا هد ۲ هک« ردراو یک هلمناوذع ۱ «ردراو ییلاها ۱۰۸۱۰ .بولوا هیصقر ی زکصس

 ۱ ( یناک) مدار اس کا ¢ بولوا

 د ,ی :س

 یر هدشدوم هتدامسرد نداروا . ردشعا

 اناونع « كلاملاتآ ص » یخد نیبم ینلاوحا ككلاع
 ۳ ها نایلس ناطلنس. «بوزاب قانات
 ۱۳ رو اا ق ندو یدینععا
 ۱۳ تنم لاصا كاا ت داو لدم مو تارطنقمو
 فیلتر هلیناونع «تااکتآ ص» هکرتو هرزوا هلاقم

 ؛بولوا ردان یرهنحت كن. را | و ۰ ردراو یربتعم
 ھر هن هال ۲ ندنفرط صاه نوراب ی « طرح »

 یاد تا سص» و تل وب «یک ی نیدنلّوا رش ها هدهنابوو

 موس ناقبح هدناتسدنه یخد یرلثح یلبخ رب كن

 >د یراعشا . یتعفلوا جرد هنر هع و هوسا

 : ردندهلج وا تیب وش «بولوا لزوک كب
 ردرا و زما وخ تعافش نب راب هل هرسدا مر هل وژ

 ردراو نمهللآ مر دهاز هیدهز نوسنایط

 5 د وح

 1 ۳ ۱ یرپش یادم

 كغاطر قرهلوا ه دنسدب رع بونح هرتمولنک ۸ ۰ تاپ

 تک هنلوک رهشک, ندنلوک ی قزو و هدنک:ا قرش

 ص3 رب یک س ا ضق هدب ی ۲2 رب

 زکلاب «بولوا

 ٤ 3: قبرش ماج ٥ه او 39 : هرژوا قلوا

 ون ۴۳ یرو متر یتمرا یردق ۰

 اب E «بولوا قوج e غا هدنفارطاو
 ی 9۳ ال اوت یساضق یرهش یدیس س .ردلزوک

 ۱ ا رقزو ۳ «هنوق سفن ارش

 ءواح یی هرف 2 بولوا دود هل_غن اعس کک

 ماهعامندینمرا ردق زوم کءدزکم «هدلاح یغیدلوا
UKو اه ۲۱۸۱۳ هرزوا قاوا دلرت و میم  

 مق كناضت « بولوا لهضرام زا یسضارا . ردراو

 13 .هلر ۳ مانو رقز و روکذم نانلو هدنسب ونجح

 ا. هرزوا كاکود هنلو ۲6 رهشکب قرهقبح ندنلوک

 اداورب مساو «هلا قد ییاضق رهن ناف آ یرغوط
 جوکجاقر ندلوصو غاص هرهن و .روندیا لیکشت

 ادلوصحم و تبنم كب یسیضارا . رولیکود یاچ
 لاو قحرو فالو را هفعا «بول

 | ید اےس هک .هرکص ندکبتا هرادا ییاضق
 1 هتالق « ندنغیدلوا یرالو « هدهسرونلوا

 : م م ییتم هم هديا ةداقحکا یش ر كءارز فراصم



a ( 2 0 EA Nدک  

 WESFE uk ا ۳
 یعاونا یخد دارهزس و هوم هلا هراس و نوفآ
 عماج ٥۸ هداضق نورد / رولوا لصاح

 هم اق ۲ ناکد ۳ مام CGEM دم

 ٤ دوس و

 ٩۷۰ یسهعورم *یضارا .رددوحوم هم چ ۳۰ و

 ] ۔ ردترابم ندمنود (
 هدنتلابا هنیط ہو گرتا و

ld 5رک  

 كن هرکسی و ه دنس هجان )بار ءو چ

 وا هصق ك وکر هدنسدف رش میت هرتمولیک

 عفان ی هیقع یحاف برغم ندمار ک ها ؛ .بوآ
 « هلفلوا یواح ین ار نبات رج 1

 ك هر ۰ ردهاکت راز

 فی رشعماج یکه دننایو هرتوب .ردراو یرایزاب ضا
 ۰ ردندنس هبم السا IRE یا دا كبر 3

 قاع رمزا كند الو ندا

 هتس الو ر هد اف | یوکی دس و

 يسه رش همر

 «بولوا هبصق كج وکر , ی زکض تن هبحات زا 3

 هدشرف یطخ لو ریمدو هدنونچ كن روش زا
 . ردعقاو هدنرزوا كنهرد ر ناقآ هرهزا قر4

 یسلاها Tore «بولوا دو دعم لندن ر هیفیص كرمز

 شرک یا بس .ودراو یرلکتوک لزوک یلیخ 1

 ربم زا سةن الام ,بولوا ںک لند ه رق ۳۳ یسهم

 6 هلبرل هیح ات یابروط E « ف فرش

 یسااها . رددودح هل. اضف ر یخدا

aرج مر هليا هع ونتم هاو تاب و رادل  

 .رولوا لصاح زاد

 رش كولم ARE ساف

 ا NN ندند دم یدیس

 هنتکامو ؛ شلوا فلخ ههالادع یوم" یردب هدنخ

 هود ابوروا شکا تولا هکعآ لاا 2
 ناچ یر ندا شمش یک هتابساتم
 نىا ییسهبصق ( ناق ) هد | ۱۸۳

 طرص ندرللوعایسا یهلمام «هدهسیا نکا ص سا

 ۸۰ هد۱۱۹۸ ۰. یدا شمامهلوا قفوم کا

 . ردشعا تافو هادنش

(Sierra) ۸۴لونا „|  AES) 

 هرلعسا مقاط رب رکید هلی انمم 6 لاک ا

 ۲ هلبا قوک طخ «بولوا هدام

۳۷:۷ 

 اناا هتفاصا

 . یدبا ۱

 )لک

 لاح لسالتس قوح ر هدا ساو

loهنن رلء زح ىع ےکا كنه بک «ییاساو ] . رات دعا م  

 | . هللرويب غ
 ۹ بولوا لند سار عش ناعتشاته ۱

 امز كرماد رک او «ردیل دابا رکا ۱ یاریس

 جایز وا تاب وش . ردشهاشاب هات

 دنآ رب نت دیق زا دناوت ات هدازاآ

 دنآرب نهرهپ زا دشا رکا تسوب زا

 Sirad وحاب

 هلاک ی (id اج نکجاریس

 كن هبن و ه دنفارحس (هبن) هدنتلایا یهاشحار كنس هطخ

 هر و امشار قرهلوا دن كافر لام“ هرتمولک ۷

 یزکم اضف هدنرزوا یرهن (یدنند) مبات هنغامربا

 «هرزوا قلوا ماسم ی ۱۲ ۲۸۵ «بولوا هصق رب
 كالدیا كو یرهشراف شعب « یسلاها ۰

 . ردراو یتراجمت
 ٩۰ ندزاررشو هدناحاس سراف ها

 هاك راتو كو هد هفانسم قاع” رف ف ریس

 مالسانویفارذح یامدق «بولوا هلکساو عدق رهش رب

 كن رلفاسیوج توقاب .راروندنا هغلارم كب هدنفصو

 زو هیئدت كرېش ون هرکص ندکدتبا لقن یتاف رعت
 لزوک انه عمو ىي داق ی روم سا هل وط :

 یا یدهسا قحا کواو یخیدل وا یم

 نام

 ماح و یسهشا

 یفیدل وا یایل ۳ مالغا .ص هدهواسم یاس رف

 ل كريهاشم قوحر هدننامز ی روم . رو دیا

 . ردنار ۳۹ مولا . ردشملوب یار

 | یفاریس

 راتو هقفو باسح و ضورعو رعشو تفلو و

 .- و یوم یردب . یدبا یدیرف كن رصع هدمولع

 هاش ترهش یخد هدتفه و یوقنو دهز . ید

 راشاب هلینیعدک و زا لوبق یناضت «بولوا یحاص

 ن هلادب ن ا دنع وا )

oبوا وا ندایدا ربهآاشم  » 

 ۰ لات تافو هد دادعب ماده رو ۳۸

 قدی و روا ذم تاک بو دیا ر یناتک كمونیس

 . ردفو ی رش یا

 هيا” هدایل اتا )S,4158( ا
 هدنسدق رش ل تاب كز ەر زج و د

 هدنززوا ك هطا كج کر طو سم هلا یر و رب رب هب هر

 هرتمولک ۳ ه كب هاتف .تواوا هە صقر 2 تالاا



 ه) هک شش

 ییا « بواوا رهش رب م.دق ك . ردعقاو هدش ونح

 یر هناخ و لقیشال

 هطا هلبا هرق «یسااما ۲ ۵ ۲ ۷ ۵ . ردقو ی را هرب

 هحراخ « بولوا هاشم هبهسردم

۳۷:۸ 

 ۱ ینامل مالغاص يا شلرا هل زاف وب راط ید دسر

 كنسکسا هس وق ارس یب دوش . ردراو یرانف کاو

 هدهرق ا هدع دق نامز بول وایسهلحم رب قحم آ

 - وا ولع هلرل هنار و یراروا ی روت ۰ یدرواوا در

 یتساوه كن هب صق- یخد رلقلفاطب یهدنفارطا « بول

 . ردهدکعا لالخا

 EEA ند (مع) یس دالبم هسوقاریس

 ندنفرط یاو رب هام | ( ساخرا ) یهتنروق

 - اهم نانوو  سیسأت هدیرزوا ینج هطآ (هبص روا)

 کی هو قاسم كرهلدبا ناکسا هلرلرح

 | كرليلجاتراق نالوا شا روهظ یی ۰ كرهدیا عسوت
 تم هدهجرد كحهدا تمواقم هدهیلعس هنتوق

 رايا هنت ا هدنګ رات ؛۱ ٤ دالبلا لبق . یدنا شعازق

 ا 4 اا رادع هک طیض یل هسوقاریس

 ترابع ندا ترد هدنامز وا . یدرل-ذعا تدوع

 «یرلورتاس .یرادبعم عنصمو كو كي بولوا

 ر كنبیلاها . یدبا راو یرلاکیهو یرلیارس
 هدلاح ره یدهسا شفلوا تاور ید یغیدل وا غااب

 طع كنترل هارخ . یدبا هداز ندہشک ه

 - رد هدنل وط هرتمواک ۳ ۵ یسهراد

 . یدبا E ۴ - نددالیم ینامز یو دا

 یشراق هجاتراق هلیسهداموق ك (ساقوتاغآ ) تقو وا

 وا

 ۰ مه ه

 لستف موق ہوا شعا قوس ودراو اود

 - ا ریس ه دع) . ىد جا تد وع ما «شفلوا

 لاعثو الات « بول وا ترابع هک ۱

 اس هللاا هنزناتلاق ًابرغ «هنناتف ندنتهج یرغ

 دا قافلا هلرلباجاتراق یثراق هرلیلامور هسوق

 ۱ ریش "یخان ر میکح هدنګ رات ۲۱ ۲ دالبلالق : نیت

 طط یرهش سولح رام «ر ارب هلع ك( ديشرا )

 . ىدشما قاجا و

 « كل رلد رع ‹كرلمور كرلناامور ر رار هل رلفرط

 1۸٨1 و كاا سا ت ارو دا

 .هدام «هلعس»] . ردشفلوا قالا هنفللارق ایلاتا هد
 هنلا كمال [ ء تدار هتل

 تک

 كب هرلحس یر ندتفو وا

 ا لها هسوقاریس

 هدننامز كرلب د ص ء«بولوایز کس كن هيل ڪس ر دق هب هڪ
 ا

AE 

٣ 

 E دیعی
 ر تتم هی( ملی )ومالا |

 ةرهلوا فورعم هلمعما (هسوقرس) حوا 4هسوقاریس

 دنا ۱۷۶۷ و ۱۰۹۳ . یدا روم یلبخ

 اوم ینارخ نوتبسب رهلزاز یلتدش نالو عوقو
 جد هدننامز رو 2 هاهشلوا

 ردق هب هعج ک هنر كرلىلامور

 : ردد مهروس کک یخ د رارادمکح

 3 اس ا یادتا یت

 رز هجور

 داليا لبق
 ۵ لا ۰ یذوق كناکهداز

 ۴ “A نولج رادمکح
 EVA نوویه یک رب ۲

 U ۷ لوییسارت »

۱ ٩۰6 oan هطرقم تدروهج 

 E ۰۰ سیند یکعا رادمکح
 ۳ UNL سیند مک <
 ۱ 1 ۳:۷ نوید - «
 3 ros هیلاق 8

 3 ror سوڌي راییه »
FR N 

 ۱ ۴ ۳:۷ "ایا سید جت €

 ۳۳۷ ۸ ۱ نودلوع »

 ۳۰ تارتسیصوس «

 ۲۹۹ نوربه یعنکدا

 °1 مذوریه

 .كن هر زح هبلعس ىلا هسوقاربس
۳ 

 ياس هحاسم . ردطاحم هلزکد یخ د ندرلفرط
 رد ۱ ۱۷ ۰ یسیلاهاو هرتمولنک بم ۷

 رام ۹۸۵ یغاط كسکو كا < بولوا رب رب قاغاط
 ارا ءرژوا تبرثکا یغاریوط . رد هدنعافترا
 غوب E دار بن ناف هدنسهرآ رلغاط هوا ندهیشلک |

 تار, هعصارا تشم .روروق ا

 و میانص < یک یی دلوا نود نرخ

 و

 ۰ مک a ا «بواوا ےقنم هباضق ۳

 وا ى ةر ومع او كا هس وق ا ریس نالوا

 اشا

 ۰ رد هح هدایز یتاحارخا بارش

 35 ت وفن راد« هل زر هصق و روش هج

 ۰ ردر زهور

 هس وقار 5:۳ q5 42 دوم

 وتوت | ۰ هزوغار

 ۱۱ :Yo ودا |



 و ىا و 1

(Syracuse) }ه دل اش یاق سمآ  

 ( قروون) تنهمقجم كلام |
 هدنسدب رغلامش هزتم ولک ۱ ۵ كتروونو دا

 وب هدنسییونج لحاس كلوک (هغادنونوا) قرهلوا

 « بولوا رهشر یزکس كوخاعس یم” هلعسا كلوك

 ی غا رط ره لودح :یناه دا 2۰۱۱

 زوط لوس «یتراجم كالذیا كب .یرالو ریمد ددعتم
 فاتخمو یرهناخ رمد میسج یر هل هل رل هناخ همفبع

 كو « یراهقرباف هراس و هرب « ماج هلرهنکاپ
 «یسهسادتباو ه دشرو هرا اف بتاکم ددءتم ءیتوتفلاراو

 هسوقاریس

 رادتخا یس نام « یسهاخراع < یبهناطتک ع

 مسحو عاصم ددعتم ی ز لاراد صوم هرس 5

 قوچ رو یناتسرازم نایاش هفلوا هاکج رفت ,یساسیق

 هدیراقوب . ردراو یهیصوصخو هیریما ها لزوگ
 هروک هنقیتشتاتسا ۱۸۹۰ سوفن رادقم نانلوا رکو

 یخد یغنیدنرآ لاها كر ترد چوا E بولا

 هرق رب هدنسیدالبم مرا ۱۸۲۰ رهث و . ردققح

 هنسهرص ر هبصق ۰د ۷ «بوالوا سب- |: « ا

 كنتل ایا سار دم هدنسب و: ج مس ۳ هب وکا ریس 5

 هدنل ام هرتمولیک ه ۸ كنم رالب 9 ه دنف اه (یرالب)

 (هرداهیکن وت) ندنرلءبات یغامرا ( هنشبرک ) قرهلوآ

 ماسم ی ۲۸ ۵ بو وا هبصق رز هدنرزوا یر

 كت اتم دنه ۱۹۲۲۵0000۵ )

 .ردراو ی.اوه ربغآ و یساها ۰۰۱ ه.هرزوا قلوا

Sierra Leone ۰كلی اش رف | (  

 i ا ۱ هب ول اریس

 هدنسهرآ ییروهج ( هبربیل ) هلینارمعتسم ایپماقم
 © هللا ۷ « بواوا یرعک# رب كنم

 هدنرهزآ یر لوط ۱۳۰۵ هللاا ۰۳ ۲۰۰ و یاع

 طب ریه توج درک و لاک 8 رولوا دی

 ما « بولوا دتع یرغوط هلاعث قرش ندو
 ی (نولاحانوف) تنادوس یا نفرط

 غاط ندا لک و هایم مست طخ هوا ند رار

 قرهلوا ترابع ندن
 هن رلفرط ا كنادوس .رودنا زاربا یناکش هما يوا

 یب انم كر اا نایکود هنفامرا (رعن) ناقآ یو

 فرا
, ۷۶ 

Î 
۱ 

۸ 

۳/2۹ 

 یس هیس ۳2

 23 یسااهاو هرم ولیک بم :VN هدتاور ۱

 زا ك هرتلک:ا یرلفر ط روا .بولوا ترابع قد

 ضرع ۰

 بر قرهلوا ترابه ندنسارج رہن یکیآ دو

 ۱ طرح رحم ه ی رعوط ندب یعوط و «هدنح راخ دو دحر

 لادیدوهد

 نا و

 یدودح هنوتلاریس یمیانم كراهنا نایکود هیسالطا
 هحاسم كهن وثلار مس هدناخاد دودحو . ردهدنلخاد

 ندنوا :میراب ۸ بول وا درتسوا کم

 هب یرغوط ند غوط ق۶ .ردنوکسم هلن ی اها هدایز
 و و۳ ٩و ۰ زکلاب یرارب نالوا میا ه هرتلک زا

۰« ۷ 

 هللا هز لئاق و ماوقا روناو هدا ىس ها قوی.

 ۳ هرزوا مقتسم طخ یلحاوس . ند یکم

 یتریک هدهسا هدناوط هرتمولک ۳۵۰ .هسرونلوا

 ایربیل .رولوا غلاب هنلثم یکیا كنون ربارب هطرابتنقیچو

 بی ردق هنسیشراق یسهریزج (وربرش)
 چ وط # دا کال ەر ولک ۷ ه قبال فا وطه لات

 هدنسیشراف كن هروک ذء *هریزح «بولوا زود هلتاف

 لاش لحاس «لکشتلا دعب یوق چوا بقامتم ینررب

 صوصخایلهورلب وقو رلنورب قاط رب .بونودیوط

 کشت مر سه وزوار ادد هول لا

 کک اا ی ا اع ےک رع یار كن وب هک ردنا |

 یسهبصق ( نووترف) هلرکيد مانو (هنوگااربس) ۍز ۲
 قاذاطب و قلا هژزوا تموم لحاس .روشو |

 هدنعسوم رار ومغاب ضو-هل ا يلع ء بولوا هدنلاح

 . ید هر زج هبش روک ذم قح < هلغلافوح رلقلف اطب

 یرلبسو طول هدغ- وموا .رک هنمکح

 لافس «ندنغی دلوا غیص کوا تاحاوسو قوخ ید

 هدنرلف رط چا كلحاوس و .ردیا هرطاخم كب هدنقحآ

 هطا ن وتبس

 زارا یلعش نالسرا رب شعاب یتنروک ندزیکد

 ( هواري س ) ند.ف رط رلیازیکترو نوهکیدشا

 كکوبلا .بولوا دنع لابج هلساسر نانلوا هی

 جا اھ را هرتم ۷۰۰ یر

 روتسم هلرلنامروا قبص شمهمروک هطلاب یرلف رط
 _ افلوا فشک هلال زونه یرلفرط ط شا بولوا

 E | قوح ر ندلابح یهدفر ط چا هردشم

 هلا («لسزاقسا) ی کو لات دعا کوس دا

 ( یا و از یهدونح و یرارپن ( «کور) ۱

 رلعلخ زوزوا هدنرلیصنم یرلضمب دلرلن و .ردیرلرهن |

 | ر هنوثلاریمس ندفرط وا <

۱ 
۱ 

 <« بولوا تاله مو ریغآ هلتب اف یا وه . رویدنا کم

 هدنآاس نالوا 1 قاعص کا گی هنس ردق هب ره

 رس ا 0
 «هدهسر ورت س وک هحرد ۲ هدش وا نالوا یآ



 تا در

 هدقیجا هدنلاح یرذج كزکدو یترثک كرلقلقاطب

 یراص بوذا میم یلاوه یار" كراروماج نالاق
 زوما .روندبا دیلوت رلقل هتسخ كلهم راسو هتبص

 هدسیام یعتوم روما « بولوا قو ج تب یرا
 <« بوفاب قوعح ك هدزوع و نار زح و «رالشاب

 هات نرف تاتو هال ما هعلازا کوک
 هدنرلنداو .رریک ی موم قاقاروق ,بولبسکن وترسد

 تایوح یک د وو سلات «رط٥ هدنرارابو ی

 . هزبسو هوم نالوا لق ندایوروآ . رولوا لصاح

 تیویچو قوماپ « یشماق رکش «مومق هلیغوچ كرل
 ثاناویح . ردشمالعاب هکمزو لوصح یا یخد
 هسنوم روبط و ندزوموطو یک هعلشاب یس«یلها

 نيا « لف ید

 ساتن كوس ن

 ىس اشحو تاناوبحو ندنعاوا

 اد هزنارمشو دروق «سراب ءهدنام

 دو چا . ردقوح هدیتبلا

 «بولوا ترابع ندهبجنز هفتم ماوفا یسل اها كنرلف

 تامولعم ردق كج هلس هلیشیریک هتالیصات هدنقح رلن و

 تحت كل ءرتاکنا «یرفوط ندغوط
 ی ۲۰۰۰۰ كنلاھا ۷۰ ۰

 یهدنفارطا یروصقو هد (نووترف) نالوا یزکس

 ٤ اردک اس هدارق

 زسنارفو زملکنا یروصق , بونلو لایوروآ زا

 نده جر یارفا شفا صلع ندنفرط یاس
 «ندنهیدل وا هقشب یرلناسل كنرارر ره هک ءردترابع

 ۔ وق هح زبلکن | هدنرل:ب < بودونوا یترلیاصا ناسل

 نوتبسب هدننغآ كرات ول یناسل زاکنا ءهدهسراروشیت

 یردق ۰

 ءهدهسلا شل وا ناتسورب هلی س هطسا و رار وإف

 ۰۰۰۰ .رردهدکغا هظفام یغد ینراداقتعا کسا

 « لمس تم یردق ۱۲۰۰۰ و میام یسهدایز ند

 كرلنلوا ES كركو 3 رک دى

 یرلک اا نالوا هلوبق یعالسا ند هوک نانو

 هدقرآ یددع كرام ه هنس لدهنس هل دس

 ۰ ردترارع ندمراتنو

 . ردد وقغم

 هه نالو ةت ة3 |

 ۰ هع“ دم ندا تر وص ر هود

 كمالسا ند .ردهدةملازا یرادقم كران اتسرخو

 شا ی هلهحور رلرتویددم هنناقرت هدرلتهح وا

 هدشر و همادتا 1 ه رل زیاک زا .راردهدکم هم هکح

 ید هیصوصخ بتاکم ۲۲ ,بودبا سیسأت یتکم
 نولم ق رب یاب وئس فراصو تادراو .ردراو

 - وا یجنز یمهمرادناژو رکسع .ردهدایز ندقنارف

Vo» 

 ۶ تکلم نوت 0۳  كرهدنا عیسو یس راد

 یاو قحنآ هدنجا دا رلز و

 ۱م ۱ « بول
 ٍ Ei راه رافو راک اتفچ عساو ندنف رطرلبلاپوروآ

 39 هنلوا ارحا قح یخد كوا « بولوا منام

 هبا غا نالبراقیچ ندنانان ضم یناحارخا هیحاشاپ

 8 اونا كتارا و رغم « یزوت نوتل آ « یثید لبف
2 

 2 | تتکلم و و . ردنرابع ندهوهق رادقم رو ندنع

 3 ةروب مان (زدنانرف وراول | ) هد ۱۷ لوا

 9 )هد ۱ ۷ 2 فشک ندنفرطینادوہق

 | 1 رات واو : ؛شفل وا E یا اهد ندنف رط (ارتنیس

 اکے ناار نوجمرلناسروف ابوروآ ارابتعا
 جز یارس ۲۱ واک دازوا دلو هی

 ۱ ۱۷۸۷ .یدنا رل ثمر وت وک هبا صا قره آ

 e «هنرزوا یوغل كنراسا هدنحشر

 کر ش زلکنا ر ادا « قرهنلوا ذاخا ام رب

 زا هدنحزات ۱۸۰۷ و ؛شفلوا مرادا ندنف

 یر ۲ قدتقو وا :ردشفلوا طب ندنفرط یموکح

 و ترابع ندهر زج هبش رو ذم زکلاب رعگ*

 ءرهاجو ذوفت رازیلکنا هدراهنتس كوص ول < نکی

 روا فیت رل

 هد و ) Sira-Mouren ( | فر تم

 ۳ | (ذروماراش) یسبیجنوط ۳
 ۱ ایر هدهروجام هلا ناتسلوغم .« قأمرا یراص»

 ردا بایصنا هنوق (غن وتو ال) دكزیکد یراصو

 ا فن ( لج ) هلا ناتسلونم «بولوا قاما
 1 هل RA یتلانا (وفهت غنج) هلر 3 مانو

 ۹ 9 هلیس هلساس ناغنیخ كور هدنرق (روف

 ۳ (اچن ) مقاو هدنماقحا لح ات ی

 رەق یرعوط هقرش هدم) و لامس ادتنا < هلن ارن

 1 و ؛ردا قب رفت یندودح ییجم هلا ناتسل وغم

 1 قم هرق ) «( نروم نافاح ) نشلر هدنرا اقتلم

 اح اطر اهد و یترلاح ( نرومهکرا ) و

 e : كوس ر هلیمسا (نروم ناخاش) ندغاص

 ) هدعب و هناتساوغم فرد کی

 را + عا (وهابل) درهرک هنتلابا (غنیک

 > هلبا ذخا ین ربن (هداخ) E هدهروک ذم

 غ, ا هقرث تونج هدمب و هب ین سع
 ورک دم «هرکص ندقدل | هد رب یار

 ۶ یهدنتلابا (غنیک غنیش) كتسارج . رولیکود



 برویم | هر ظذ Lo ل کپ

 رثیایحو ؛ شخا ندارو را روجمام ندا طط ی

 هيل ءان یعوط هبهروق نداروب 4
 تاماکعتسا قوح ر هدیداو و یراروطاربعا ن

 ۰۰۰ لوط كنسارع كغامربا .ردرا شمرده
 ِ ردهداز ند ءرتم لاا

 دا )ا ی رل ادا
 ۰ هو ا ۱ ناريس و ۱

 ضرع ٣ كنتلابا (ءراره)
 كنلابح هال ايه هدہق رش لوط ۱ هلا لایت

 ه یل رغ بونج هدمب و هونج «هلناعس ندنزافو

 ندلوصتامنو یاچ چاقر .كرهدیا نابرج یر ۳

 ندنایرج كلهرتمولک ۱۳۰ و ندقدلآ یو (رود)
 كع روکش هنغامرا دنس و فک ص ا

 هلسوص كر « بولوا 9 هلق ومایو جمرب یارظ 1

 . رربوچ رلنمرکد . رونلوا قس :

| 

 e دنسلل | ق

 د قوجر .

Si 3-8۱ نانا ر 2 كە  )Siran 6-S)هوا  

 ۲۰۰۰ بولوا ناکرب رب هدنلاعش ضرع ۳ ۸

 درس هر هر زج نوی

 .یدشعا لاعتشا هد ۱۸۷۲ .ردراو یعافترا هر

 یسار نالوا مدن کشک هرتم Ns 1 . یر 2

 ذم جرات . ردهدنرزوا كله یهدنجا تن

 كغاط « بو ریقشدف رل وص راغاق اط رب هدروک

 یزانآ الاع هدرلجاغآ هنا هراتامروا کمپ

 رللوک متاط رب هدنفارطا كغاط .روینلوا هدها#
 قاعص یدروکوک هدنرارا نک كنراضءب « بولو

  راقبح راوص

 دنقلسح ر هدناتس دنه ساب لوا نا ۲ ۱

 1۵ ۰ « بولوا هبصق ر ه دنغاعس (یییراب) كتاب

 . ردراو 2
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 ندنسارهش نارا (یرافغنیسح دک ) ا|یتریس 8 ٣

 < هدلاح یشیدلوا یل وزق « بولوا
 ء (زیور) ندنراهدازهش كریکن اهج ,هلتاحر هناا
 میظم تدم ر هرکص ندننافو كنوو ؛ش ۰ ۱ باس ۱

 هتنرابز نیش رش نیءهرح هدعب «بودنا تماقا هد
 و وا تب وش . یدنا ا

 تسنازیرک مرطاخ ناهج لهاز سبز . |
 تسناسیرک مشکیم مرس هک ةناخ
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 ر هدرهش و هلودلا دضع

 د هک شب

 ها اف بام

 و 4 E ٤ ۱ ناجریس

 یخد کد (نبرصق) : ناواوا نهج كو ر هل هدف و

 یرهجعابو غاب « شینک یرلقاقوس . یدبا فورعم
 ندوب ما یدیا لزوڪ یاوه و فاو قوح

 اشنا هرانم رب و.یارس

 ثلا ن رهاط یردار و تنل نور# . یدیشعا

 میسقت هر هناخ نو .بوریتک وص رب لزوک هرهش
 ار طقسم كربهاشم ریاسو ال قوج رب .یدرلشم |
 . ردکر ک هسلوا بارخ مویلا . ردشفل و

(Syr-daria)نوش یهدناتسکرت(  

 «بولوا مسا ن راب ربو یدعش هنن ره 1

 هنسهدام « نوع” » | .ردفورعم هلعساو هدهحایوروآ

 | ۰ هللروس تمجام
 همان و نالوا ی ددا تر وعس

 نرم 7 و ۱ ارد ریس
 . ردرلشع | هم

 نالوا فورعم هلما (ناتسکرت

 ء بولوا ترابع ندنس دس شب كن هيمو *هرادا

 اددربس
+ 

 یاانار نالوا ترارع

 یلابا ار د ریس

 2 ردنرابع ندنرلتلایا دنقرسو هافرف یسدسز رکید
 لوح كن رلف رط را قعسو هدهحرد و كتلابا وب

 - قآ )و (یاغروت) الامث . رویلک یرلبا ندنسلوا

 هل 2 ابا هنافرفو (كسنچریمس) ارش « ( كسناوم
 یخد اب رع  هلیفاناخ ارا و هلبتلایا دنقرمس ابو

 ( هلبلوک لارا یی ) ههزراوخ رګو هلیفلناخ هوبخ

 ضرع ۷ هلا ٤٥ " . رد دودمو طاع

 - هرا قرش لوط ۷۱۳۲۵۲ هلا هو ۲۰۳ و لا

 هونج قرش ندیلاعت برع « بولوا دتع هدنرآ

 هردهرتموانک ه ۰۰ یسطسو ضیعو ۱۱۰۰ لوط

 «بولوا هرتمولیکم بم ۵۰ ٤ ۰۵۸ یسهیعطس ةحاسم
 زکلا « هدلاح

 نوت یزکص . رد راو یسلاتها ۷۶ ۰

 ( دنکشاطر) نالوا یسیموم رک ید كنا شک

 هب شرغلاعش ندیقرش بونح یرهن نوع” .ردبرهش
 ییونج بر . رورآ هبکیا لایا قرهقا یرغوط
 ردق همزراوخ رحم هلیم»ا (موق لبزق) یم یکه دنتهج
 لا یر «بولوا ترابص ندلوح ر عساو نالوا ددم

 قرش كوو ندرر قلغاط کش الشم هسا کو

 . هرق)و (موق قا ) عقاو هدنرلتهج یلامش برضو یلامش

 یفیدلوا هدنتعسو هسنارف نامه



 در ی س

 ( ناش نایت ) . ردبک ندلوچ یا هلرلمسا (موق
 كتلابا هفت ص لابح “لاس

 نداروا < بولوا لصاو ردق هنس هو رش دودح

 نالوا یعافترا هرتم كب ترد جوا هلیسا (لاقتوج)

 كتلالا « قرهنازوا یرغوط هیلرغ بونح لوق رب

 ناک ندندودح نح هلیعسا

  کویغاط (هماروق) و ؛ردیا لکن ی ەق ره 9
 هدن رڌ ج 4. اط هماروق ومشا «بول وا ط ون ص

 .را نوعس ندزافو یهدن-هرآ یغاط لوغم نانلو
 | هییونج بر ۰ رودیا لیکشت هلالشرب .بوک یغام
 «بونازوا غاطرب هلیمسا (یغاطسالط) ید یرغوط
 یاد یغاط ( سانام ) نالوا یسهورذ كسکو كلا

 (اغو هرف) کە دن رقو ردروتبم هلراق هدنروص

 یدیک

 نوح” « بونازوا یلوق ( غاط هرق ) یخد یرغوط
 ردق هنلوح موق هرقو هنس هبصق (كلوح) یهدنراک

 | هلام برع .ردهد_؛ع ترا هرم ۰

۳۷۰۳ 

 ۱ 7 «بولوا هداز اهد هدنعسق یلاعث توافتو

 | برص ا لام” قرش كرلغاط و .رولوا كع

 «ردیلن الیمژآ هسیا یراک:ا ینبونج «بولواكیدو
 كلا كتابا رز و ا قوحر هدن راهرو و

 یاقروت لوح موق هرق .ردنراز لزوک كا و تنه

 دارن ق٢ «بولوا نشر كم وت هرق یءهدنتلابا

 ووق « بویلوا لوچ ردق وا هلیتهج قیبرق كرلغاط
 «بولوالاخ یندلدتواو ءراقحوص هدقدنلوا رفح
 .التوا ینرلنروس رازیغریق ,ندنغیدغاب راق زا نیر

 وص - ردبا زارا ىلا شعاب قلهتروا .هلفعوروق |
 «بونالىشب قاهتروا اتفوم اهدر ندنرروماب رام "

 ۱ شه بولوا ی هقلاطو قاعوق یرلف رط هوا . رار

 صلاخ موق قا .ردترابع ندقبلاب یزوط هدیرارب
 .دنل و یرالوک هلرلرهن یدهسیا رب ر قلموقو لوح

 «بونا و لاو صو تاتا لمخ هدن رف كرلت ون در

 | لوح موق لیزق . راردبا قوس یترلیروس رازیغریق
 و یادغبو یراد رادقم رر رهبجوکو هاسو " هدن-هرآ نوعجهللا نوعس ,بولوا س رق هنفصن كتلادا
 | ا مک كنو .رولوا ا وپ ردو هننزکد لارا

 | رسوص نوتتسب «بولوا ترابع ندموق ینریقو هلا

 یکز کد موق هعسا راکزور ییزج و ؛ردزسناب و
 یغا هتروا یک طولب «هلغمقلاق یغد هباوه بونل «ةلاط
 رلةاط وروق ماطر ها ه دن ساب وئح مق .رالب ق

 یجآ و یلزوط یغدهدنرفح ويق «بونلوب را هت ضمبو

 ا یراکدب كرلن ونق و ؛راقبح وص يت اط ط ا

 نوا هدنرلتهح و ..روناو ید رلبااح ضعب هلتوا اق

 یل رل روس بول و زیغریق نیشن هیځ ردق كس شب نوا

 ۱ :قاغاط هلسفامرا نوع یرابنا كتلابا . لر

 د و كن یطارا تلاا هرزوا تمم و ۰ ردق وح ۱

 ۱ RED موق هرف هللا موق فأ ء بولک |

 3 هدرللوج .راردب واح یراخاغا رانسو زو ۳

 ۱ ء بوالو اچ "

 اِ 2 لاو ندرلباح E هغامراو نرزیسق "

 لانوس . ردنراع ندنره» (وح) نارآ ى هنلاعش

 ءقدنفی دناوا فیرمآ هدن-هدام « نوعس» ی رلمبات

î4ندنلوک(یقبسیا) یر وچ .ردقو تحاحهنرار  

 هلوک یجآ
 ۳۱ بوتحو قرش لوک ل ارا . رولکود

 بوتلو ءدنلخاد تلابا و یرلهطآ برق هلحاوس

 ر ویناو (لوکی جا ) روک ذم یخد هدنس هلام” دودح

 و ys یرالوکك چ وکه دنلاح قاشماقو قلق اطب

 رندا لکتت هدنفارطا یسارحم هدننابنط كنوع“

 .ردیلزوط یرلوص كناط رب «بولوا قوچ یخد
 اا دعا ك

 5 ههجرد ۱ هرارلانازمء نزاب وا هاشم

 3 ردق هب هکر د ۲ ۵ رفصلا تح نیشیقو ءراقبح

E 
 و 8

 م كر « رییس «بولوا زس یساوه

 قلفاط ERE داط صوص۱ ىلءو هدنسب

 اهد تدورب نیسشبق و ترارح ناب هدرارب نانلوب
 ژثکا هدعسوم و «بولوا نوزوا یرلشیق ۰ ردزآ

 كرا . رولو دم رارهنو؛روتسء« هلراق یرلف رط
 1 راک ج و كالو علت روت ندراققار وطر رار هلل ولح

 ۱ رلود « بوصاب رلف اعص بقهرد «هد۹« س رول تروا

 رولوا زاك یرلنامروا .ربلاق مدت هد مد

 باف ءرق « قاوق .رونلو هدرلغاط ك کوب زکلاب

 ب . رولیریف نوجا تاقورحم
 6 ر د “ر زا «یادفا یسلاها E هری شرس

 د قوماپ هدنتهح قرش بودنج . رارحب بوک
 . ردقوح هد یرهوو هرس 6 بولوا لصاح

 2 |هنیقس .یخارا هل رفح رلق را و هتهارز كل

 : رم ۰ ردند هع ورم هر روت قد

 ۹ | هدرلقلزاس صوص ا لەو هدنرا راز ان دل رللوک

 و ۰ روینا و« زوهوط یناس هلبرلشوق وص

 ورا ی ۲۳ هدزو . ندهباخ *یضارا ی
 لر
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 یارب هدرلغاط ك کون و e1 هدرلنامروا هدر کو

 «لائرق «شوفهرق .روینلو رلناویح یک راق و

 .ردقو ج یخد یروبط راس و كلکک «نووس

 . رونلو یخد یرلبلرهز ضعب و یعاونا كنارفح
 . رد راو یعاونا كذللاب هدنلوک لارا و هدنرعس

 نوع اشا كنلاها كمردشبت هلها تاناوبح

 هود ۲۰۳۲ ۰۰۰ هدتلابا نورد « بولوا ندنراتبل
E: E۱/۵ ۱ >° ۰ و ریفص ۲ ۰ ۶ ۶  

 چاقرب یرلن | - رد راو نوق

 (سموق) كرهتیشک ! یندوس ككرلقارعق ۰ ودزم
 درازبغربق هک. راردبا لصاح بورشمر یراکدتا ريب
 هدنن رقدنکشاط .رز و فک« دلوا بولوا یسهربآ

 .ردراویساراح رب كتءوکج هدعقوم مان (كب نالبق)

 رقاب ,نوشروق «شموک ءنوتل آ هدنرلغاط هماروق

 ۔ راوج واو راشاط تیةیذ راسو :صزو یرلز دعم
 « هد 4 سرونو ىز وک نم هدرلغاط شم کو

 رادع ا او ندنش دوا یا ك یسنح كرۆك

 هو ۰

 نوفار هح یراحا تق وب زدهدقمافل وا جارخا

 رکذ هلتیمما كرهلدنا تيس هدنقوخ هدئر راثآ مالسا

 .رونمهنلوا هدافتسا هدلاح ییدمش ءهدهسروتلزآ
 یرلنایاشاب هدنلاح تریشع و ینصن كنسلاها

 هرقو ناکرت كم اق رب ربارب هلراتو «بواوا زیغرق
 یمظعا ق كنسیل ها نوکسم ۰ ردراو یخد قابلاق

 هلتعارز هعاشاب رلنو .بولوا بوسذ+ هنموق (تراس)
 تا زوا«كيجان یسهنوکسم *یلاها راس .راردلوفشم

 هلرل,بذج ا اتو ین اغفا .یئارا رادقم رو سور

 لر زکات . ردنرابع ندهژاس و هناکنحو یدوم

 «راکب زوا«رلتراس ءرازیغربق و هلایسراف ناسل راکیجأت

 . راردملکتم هلیسهکرت یاتفج رلقایلاق هرقو را |
 را 5 بولوا ترارع نذل ۰۰۰ رلسور

 .i یتزج هلرلن و .ردنرابع ندررآم# رکس#

 بهذمو لسم لاها نوت هق-شب ندرل دوې نالوا

 عماوجو یر هسردم كران السم, .رلردینس بات هب نح

 یخد قلود هیسور «بواوا یرابتکم قمم ههفبرش |
 رلبتکم طاتخ ضب ص وصخ هتاسیردن هکرتو هو

 ندنعب دلوا هدهحرد قحهراتروق قراصم

 انا یر و هروک ذ یر هدتلابا نوت .ردشفا 1

 ,نیامارادرب هلایدادعا بتکم یلخاد کیآ صوصخم
 طاتخ ۳۲ . هئادسا بتاکم ثانا ءو رو ۱

 ی ۳۷۳۳

 7 هددنکشاط «رددوجوم هنا ميت ۲ و کم

 ةلاسرو هتښغ ۲ «بوال و هناخ هم شاطرو هعبط

 هماروق : يا اردرس . روشلوا رش هتوقوم

 كسنراا زق « قسودرپ اک ان آ هیلوآ ,دنکعچ

 ء بول وا مسقنم هغاعس ۷ هل رل مسا ارد وماو

 ورتب ) کكنسيج دیو ا ی زک كنسي رب

 هما كن را زک سم یرارکید .رد ( ق-ووردنا اشک

 -وقو لاو نات كر موم یسیلاو تلابا . رداعس#
 هل عیانص .ردبا تماقا هددنکشاط رارب
 هرزوا لوصا لا هددنکشاط «بولوا 9

 ماط 9 < رونلوا 8 :I ۳ دوی و راز ب

 و یز هناذمع نواص و موم و رل هنا قايد

 .ردرلشجآ یرلهقراف تارکسم ضمب یخد رلسور
 یونس .ردهدنلا كرل دومو كرلتراش هرحلشار ترا

 Ree یتاحارخاو ۲۸ ۵۰۰ ۰۰۰ یتالاخدا

 ا هر تلاوحا | .رولوا غا لاب هفذ اف

 | . هلروس تعجام

 هوس
TEهصق ی چک سم قاعس داد لا برع  

 قلوا مس هک ۷ 0 « بولوا

 اوم ناره اهدنا دنه )٩1۳52(

 ۷۹ راغ و دلایا رام اس

 ۱۲ ۲۹۰ «هرزوا

 «یرازاب تاناوبح ر كوس « یتراجم كاشیا ,یسیلاها
 یرلهاکتسد ثالموح قانح و یر هش ر اف تاج وسنم ضعإ

 سی: ندنفرط رازماکنا هدنخمرات ۱۸۳۷ .زدراو
 هلعسا و هب و دششکو زود یرلفاقوس «بوناوا

 دابا هلا س . رد هد رق یرهارخ كرهش رب کسا

 رش بونج هرتمولیک ۳ ه كدابآ هلاو هدنغاعسو تلایا

 اھا ۳۰ بوناو هبصق ر هلعسا و یځد هدنسبف
 .ردراو یبیل

 ) )S1۲1هرادا یابع هدناتسدنه -

 ۔انوھ) هدنتلابا (ناکن وک ) ك

 ى هرتمولک دراواب وه و هدنفایعس ( راو

 5۷ ۵ ,بولوا هبصق ر 92 کس افق لد تل

 س .ردراو یسااها ٥٦۳۰ «هرزوا قلوا ملسم

 ك دانا دا و هدنغاعس دانآ داص نتلابا دنقل حر

 هیصق ر هلم اوب صد ه دنمساب ن بوذح هرتمولک ۲٦

 ه ٩۰۰ «هرزوا قلوا لسم ی 1۳۰۰ «بولوا
  عنصم كها_ش مود نانلوا دع یاو یسا اها

۱ E E 

 . ردراو یسهبرت

۱۷۳ 



 رو ی" سس

S1 (تب رهن هواص  

Eos0 یرالبا هدنوانک لوس ۱  
 .هبضق هګ و ورتم نالوا یز هک هدنتلابا هرم ریس

 « بولوا مدق رهش ر نالوا شل و هدنرف یس

 یزکس كنس هع دق هطخ (هنوناب) هدننامز رلباامور

 هدریش و نابارع هلا سوور و نایلروآ . یدنا

 هداروا لروآ فرا هلبا دولق یعکیاو < شو ط

 نالوایئراق هنماوقا هنوط كرلدلامور هردشعا تافو

 نرف یګ درد . یدیا یرلبرملاراد هدنرا هر ا

 قاهرآ رب لوا ندنسیسأت كن هینطنطسق هدیدالیم

 یعتلآ . یدشفلوا ذاخا تخباي ندنفرط نیطنطسق

 ندنفرط رلنوب « هلکمک هنیلا كرلراوآ هدیدالیم نرق
 هدخراوت یر ندتقو وا هک ردیللوا شلدنا برخ

 یراثآ و یراهارخ ضمب . رویفلوا فداصت هنمسا

 . ردیقاپ
 هبنووالسا تیایرتسوآ Syr( ص ۱0)

 اغ ,بولوا تلایا ر هدنسهطخ | هب 7

 ا «هلیا هنسو و هب رص تو «هلناتسراجم ًاةرشو

 طاع هلبتلابا ( هجورو) تنهنووالسا هن ید

 هرتمولیکم بص ۲ ینهیعتخ ةحاسم .رددودعو

 E كنسيلاها .ردیشک ۳۶۷ ۰۲۲ یسیلاهاو

 ۲۰ ۸۰6 نالا ۰۷ ۰۰۸ زکلاب بولوا تاورخ

 هراس و قاوولسا « نور كس شب تردو راج
 یسضارا ۰ ردیس هبصق (راووقوو) ی زکس . رونلو

 ندنیرهنلا نیب که دنسهرآ یراربن هواص هلبا هنوط

 | یرالم شمب و زود یسیقرش مىسق « بواوا ترابع
 ه دنسب رع مسا . ردیل هط رام زی یتیم مشق و قلقاطب

 نالو! دتع هلسسا ( هروخهقسورف ) هدنلحاس هنوط

 . رد راو یعافترا هرتم ۵4 قجمآ راه هرص رب

 ثاکو د هنغامرا هن وط نارا ی دودح قرشو لاوش

 . ردراو یرب ر هکرطا *یطب هلیعسا (هفوو) هرزوا

 (توزو) یخدندنربن هواص نارآ ینسهسونج دودح

 ندقنلآ یناح ( هوخایسا ) «بولبرآ لوق ر هلیمسا
 (هروفهقشورف) روک ذم .رولنکود هب و اص هن هرکص

 ,بوقآ اچ كچ وک قاطرب یخدندرکتابونج تب
 یساوه .راررک هنتلایا هچورو «هرزوا كاکود هبهواص

 هلتابوبح یلتیلک «بولوا تبنم كب یغاریوطو لدتعم
 یرلجافآ هویم .رولوا لصاح رلبارش ضا و هایس
 كراقانشوب ندکیرا «بودیا لیکبشت رلنامروا عساو

Vos 
 عود یرکدبد (هنویلشا) | كتب  legنا

 ےورتیم (یلاها ٩ ۰۸۰) امور «(یلاها ۱۲ ۸۲۰) ۲

 تر :(لاها ٩ ؛۰٩) راووقوو < (یلاها | ) ۰۰ ٩

 ر ی س

 یخ د كر ۱ یلیخ .ردقوچ یرایو نوبت ی

FF ۱ رسد ناالا یرط هتوا N 

 یر هبصق هیحلشاب . ریتم هاضق ۱۰ تلاا : ۱

r. 

 هدهفا هدامیم-ا كتلابا .رد (یلاها ه )٤۹۰ هچول

 1 دوم ام ندنع دق رهش (مویمریس) نانلوا ناس

Sirènes)امورو نانو یسا  Lı 

 رلبرب اط رب ندنرلیر زیکد هدنریط | هريس
EUT ندارواو زق لزوک ردق هت رب a 

 هدنزکد (نامرب ) هدلاح یرلقدلوا هد نلکش شوق
 ؛رونلوب هدنسهرآ یسهریزج (هبریاق) هلیاحاس ابلاتیا

 یرلنک بولک هلن راس نالوا لزوک هداملا قرن
 ران و ایوک ۰ یدبا راردىا قرغ هزیکد ءكرهدیا ب

  1بوح روید ندنفرط (سرس) یسهدلاو كب

 یدرلشفلوا . ۱
  ۰ناتسزوح هدیارا :2

E 1° E ۱ لاوربس : 

 ۱ اس اتو ( هخرک) قرهلوا ہد نسب ع لاش

 ی)هبارخ مدق رهش ر اک هدزافو رب هدن رف ییبع

 یفیدلوا دو اس تاور و لرش و ءبولوا
 9 هلعارس رب كوس كمااراشم . ردو

 نا شکا شلباب هدنزرط یسیرامعم نف كنرود

 هقیتع ران آ لزوم ء بولوا ماقو دوجوم موبلا

 توقاي . ردهدقفل وا ذاتحا ألم ندنفرط ىسابةشا یرول

 او هجا هصق ك ( ناوربس ) ه هدن « مم » یوم

 بأرخ هدننامز «ندنک دنروک ددرتم هدنفب دلوا هر

 1 یغنیدل وا بارخ هدعف یانئا هکاب و یغیدنلو

 ا فرط یرلت رضح صاقو یبا نا دعس
 E حف هللدن ی ریثلا باطلا ن رارض سم

 .راقو هدنرق فسن ج TIE هدح وتف ےک

 (ید) ۰ یک یفیدنلو هبرق رر هلعسا و یخد هدس

 هدننامز روصت رفعج ونا « بولوا هیرق رب هدهدننرق

 لزا هل هب بصق و نکر دیک هناسارخ یدهم ییغوا

 یفیدریدباب هینب ماطر نالوا قاب یرات | و «یغیدلوا

 مد هب یغنیدغوط هدنو ید كن ( یداه )و

 3 . ردروطسم هد « نادلبلا



 2 هک لس

 -السو هدنت الو كنالس (5۵۲۵5)

 هدنسیا ام قرش هرتمولیک۷ ۳ فاکس ۱ روربس

 تن اقلاب لراح طو م هنلادح “هلسلس بودر «قرهلوا

 . ایت ) و هدنرانک ك نهووا رب مساو «هدنکتا ییونج

 اشاپ دما عبات هنیرهن (هینایآ) نایکود هنلوک ( سون
 « بولوا رهش ر یزکم قاصس هدنرزوا یناچ
 .هسردم ۱۱ «ینیرش عماج ۲۹ ؛یسااها ۲

 یوا-یدلح ۰ NE ۱ ۵ ءنراغ ۲ «یب

 هئانا و روکذ هللا هدشر رو هبدادعا رب ,یسهناضتکرب

 ههل سم ريغ *یلاها < کم یادتا ۱۲ صوصخ

 .هرواح ۲ «یساسیلک ۲۱ «یتکم ٩ هج را صوصخ
 ۲۳ « یسشراج كلشیا یواح یناکد ۰۸۰ “ی

 » یسەق ر اف قوماب ٤ روشلوا هرادا هلرا « یناخ

 هنس ره «یهاکتسد ۲2 هحالآ و واج ردق ۰۰

 كور هلیمان ( یریان ناورک) رول روق هدننآ طابش

 فیطل یساوھو بآ .ردراو یتراج كادیاو یریانرب

 ضب نزا یرلقلقاطب كنا وكس ونابخن جن آ ,بولوا
 لزوک هدنرزوا كاح روکذم .رودیا دږلوت رلهتیص

 یراهریسم یلجافا هدنراک:ا غاط و « یراهگا
 شوراو نالوا عقاو دنیا غاط رهش . رد راو

 یرواح یی هبشا شابا هرزوا دی دح زرط هدهووا هليا

 هدنتسوا « بولوا تک ندهلسحم یی

 كويب كا كنسهفرش عماوج .ردراو یسهملق یکسا رب
 صن كنسيلاها . ردینانید ( مماج یکسا ) یعنصمو

 . ردیدومو مورو رافلب یروصق « بولوا رلسم

 هدنمکح یرابنا گاهووا تبثم و عساو یه دنفارطا

 ندهزاس و نوتوت . قوما “رپ . هرخذ «بولوا

 یلبخ رارب هلکنو .ردکآشیا كب یتراجت ترابع
 غیص یراراذک كناوک سونایخ نالوا نرد

 خاص هتنافس رس «بولوا قاقاطبو
 ونافروا ار هلفراصم یخ هروکذم تالوصح

 کالا ندحافآ هدد

 ندزوس یطخ لوب ربمد نالوا دیدم تسدرد

 تّراجت + بودیا لاکا هدیناصق ون اک و
 .ردو و هې هدنفح هلوا تاس هنسدار كنت روم و

 - ۰ 2 4 ا . ۳

 هد دهن

 ندنفب دلوا

۳۷۳-۵ 

 زکس گر اعس نالوا 7 یساضف زوریس بس

 .ردنرا,« ندرلغاط كسکو یرلاضق النمو بوقهرون |

 طوبرم هنسهیظع *لسلس ناقلاب هجوق رلغاط وب | مق كنهووا نالوا دتع هدنلاعشو قرش كناوک
 سونا ونک لم لد هرف ۱۸ «بولوا یساضق

 ر ی س

 كيوم 3 ندا قش ینواو كلوكر وک ذ م هلیمظعا
 هاش ینسهیحان ( «طیرکت ) عقاو هد ی

 روعو بوئهروت هلام

 ۰ قرءلوا ل

 برغو ابی
 هان اونجا هل یغاعس هارنالس ند.مج یون

ETهما است هلیساضت  
 تبذم كم یغاروط . رددودخو طاح هلرغ اعس

 اش یسهعور م *یضارا « بولوا رادلوصح و

 دود هو . ردنرابع ندعود ۰

Yo. 
Ost 

۰ ۲ 

 « یادش هنعود ۰ « هبرآ هنع

 « قوماب هنئود ۰ ۰
 ۰ «رادواح هنعود ۷ ۰

۱3 

AT 
 «ماسيس هنعود

 ء یراد هنعود ۰ < فالو هنعود

 كر چاق رو «نوفآ هنعود ۲۰۰۰ «نوتوت هنعود

 عدز هراس و ساتن «نتک هل وصف ر هدهعود

 رب لب هعورنم *یضارا هنس رہ « قرهنلوا ۰

 ۰ یرلغا كتا . ردن رلت داع كا رب دناکب د

 ۳ لیبی یاب ؛بولوا مود

۱ 
 ۱۵۰۰و هود ۱۵۰ بکم ۰

 یسهلها تاناوسح

 « نوبق ۲۱۰۰۰۰ <« هلکرخو

 «رتسا ۰ ۰

 ردق هق ۱۳ هدهنس .ردنرابع ندهاس و

 قرهلیجآ یمخن کیو كيا
 < بونلو یتافوق یرا ۰ و

۱۳ 

 ر هیدشر ٤ ,هسادتا باکم ٩۷ هداضق لخاد

 ردق هق ۱۰۰۰

 *یلاها . رددوحوم یسدادعا کم مور رو مالسا

 «ماسمرلن مع .بولوا ترابع ندسوفن ۸5 ۲۲۹ اضق

 .راردیدومو هناکنح «مور «راغلب

 تک مه FB Bs رم یاس رم
 برا فر ها e ۱ + مس

 .ردشم آوا هیعس هلیمسا كن رهش زوریسنالوا یزک م
 هب ۳9 , هلم اعس كر اس و هلش الو هوص و زد

 - اعسهمارد ًاقرش و رهطا و هلیغاعس كنالس

 ناتسرافلب یغد "الاعش « هللا یبا مور قرشو هلیغ
 قاغاط هرزوا تموم ییضارا . رددودح هلا

 «قلزار «هعج یهدنتهح لاعش صوص | ىلع «بولوا



 زا ی رم

 ناتسراذلب قرهلوا هرص جوا هعاشاب ,هدلاح یراق دلوا

 : ررولوا دتع یرغوط ه قرش بونح لدندودح
 دتع هر وب یدود_> یا مور قرش هرص یجنرب

 یسیعکیا «ییغاط طویسد هلرکد مانو بودر نالوا
 نانازوا هدنس هنروا كغاڪس اک ت كنو

 هدنتهج برغ كغا جس ییعجوا ,یغاط (عرب)
 2 ردعغاط (شلام) نارآ یدودح یتالو هوص وق

 هدنسی ونج مسق قرهلوا طو ص _هن_بهلسلس مد

 یرهش زوریسو غاط زو «غاط هرق «یغاط لکتچ
 ِ روشلو یغاط (یدنورو) لوا دن ردق هنتس وا

 همارد قرهلوا هدن رق لحاس و هدنق رش یاهم قرن اعس

 هرکی د مان و ( یغاط راکس ) یخد هدندودح یغاےس

 لای غاط ر هربا دنا ( یش وق )

 هقشب ندرلن و« . رینازوا یرعوط هیلونح برع
 | كا وص هرفو ه دنتهح یی ونح برع شون حس

 | غاط کیا هلرلعسا (اشروق ) و ( شلب ) هدنسهتوا
 یامنم كفاعس یک یرلقدلوا دتع هقرش ندب رغ

 ت |یحس كىال هدنس هبحأت هطب رکن ه دنسدب ع تبوئح

 ۱ لارش یناط E ( ید هڪ ون یدودح كنف

 « قرهلوا دتع یرغوط هقرش بونج ندسغ EEN چرب یسهو وا یح | ا ۰ رد هرم ۱
 مر هللا بودر . رولوا لصاو ردق هرم لحاس

 کیا وو هدنداو نالوا لصاح هدنسهرآ یرهلسلس

 وص هرق ندر باح قوح ر تا ندنرک:ا فی هلسلس

 هدنلجاد كغاڪس 1 بو دیا رد یغامر :۱ (هتسم)

 نانکدگ قد قمر ون ,هلنایرح ییغوط ه قرش بونح

 شلام هللا مک .رولوا لخاد هنغاڪس همارد ۱

 هفوصو ندنحما كناتراغلب دفن مرا را ها

EECA SES 

 رب نیا ندهلسلس ییا و « بوقآ یرغوط هبونج
 السا شاپ اا ودا هدمنو یا یو
 «ین رهن ( هورتسا ) نلکن دغو ندنسهرآ یر

 . لکتچو «ندقدل | یب (هجمرتب) ندلوص هد اشا اهد

 شلب هللا
 هدارو .بوشود هنسهووا زوریس 9 ندکدک

 ین رهن (هوشروف) نکآ
 یانمهو « رود یرغوط هیونح بر «ذخالادم»

 « هلبا ذخا ین رهن ( هوقو ) ندا قش یلوک نالوا
 یربوکن دغامو « در هود یرغوط ه قرش بونح

 ندراصح روع ندلوص هب

 ندزاغو ر نوزوإ هدنسهرا یرلغاط

۳۷۳5۹ 

 E ف هووا ۱

 ۱ ر ی س

 ٍ « قره یاح یار گیت ندلوصو غاصو یناج

 ۱۳ و و ا رولکود هلو سوات
 رک Ska زوریس ندا وصو هرد جاقرب ندفاص

 هل رک د مانو ( (هرتسیکنآ ) نلک ند (همارد) هلا هسایآ

 ندلوک روک ذم تیابنو ؛ ریل آ ,ینرهن (هعنامارد)
 « هلرو م ندنتل آ یسیروک جافآ یاچ «قرهقیچ

 ونافروا هدهفاسم كل هرتمولک کس ید دل

 ( مورتسا ) وص هرق هلهحو ون . رولیکود هن زفروک

 « بولوا ىر ییخاب كا كنغاعس زوریس یغامربا
 وص هرق رکید و ؛ ردبا مج یتسهبراج هایم رکا
 .اضق بوقهرونو قازار نانلو هدنسهضوح (هتسم)

 یرلفرط راس نون كنغاعس زور «هقدب ندنرل

 . رولو هدناخاد یسهضوح ( مورتسا ) وص هرق
 كنغاط شاب ندندصنم وص هرق یسهووا زور«

 اکوو هلغامرا روک ذم «بولوا دتم ردق هن راکت ا

 كا كاد « قرهنلوا اورا هل لب اح قوح رب ناکود

 قوحر هدنناغط كعغامرا ,هدهسا ندنرلهووا تەنە

 و . ردجاتحم هریهطت ,ندنفیدلاق هدنتل | وص یرار

 .ولیک۲۰ یسیطسو ضرعو ٩۰ ًابرقت یوط تكنءووا

 نالوا دت هع ندقرش هڪل وب یار هع ورتسا

 ارج یراقو كد وص هرق . ردبسقرم

 هتک وا | یسهبصق بوقهرون هلرا هووآ راط شعب هدنس

 ید راهووا كحوک شعب هدنسهرآ راغاطو هووا رب

 هقشب ندنرالوک هووقنومو سونار روکذ م .رونلو
 هلیما (لوک ساپا) ءدنرزوا كنلابج هلسلس عرب

 -ود هنیوص هرق هتسم یغایآ «بونلو لوکرب لزوک
 . رولبک

 -وصحم و تبنم هرزوا تیموم ییطارا كوایعس
 فالو ءرصم «رادواح برا «یادغب «بولوا رادل

 هر ونک «نتک هلنابوح و می «ماتسیس «یراد ۱

 لصاح تالوصحم راسو نوفا « قوماپ ,نوتوت

 "لیخ « هرکص ندکدتا هرادا یغاعس , قرهلوا
 زوریسیر_ تبنم كلا .رونلوا جارخ| ید یرادقم

 رادقم یخ «بولوا قوج ید یرلغاب .ردیسهووا
 . رادل و هد یرلهزبسو هویم . روئلوا جارخا بارش

 نوف ییتیاک لاها «بولوا لزوکت ب یراام م

 ا ۰ رلرلسب هیلها تاناوبح راش و هلکرخ «یقص



 ر ی س 3

 یخ « بولوا ه٤ وچ هد یراکج و كا هلرانافوق ۱

 سنج جاقرب هدنرالوکو رهن .راقیچ كياو لاب رادقم "
 اس كنلبامور یسهبنشحو تاناوبخ :روناو یا
 ,هحءرق یاس ؛یلآ «دروق «بولوا كرتشم هلب رلف رط

 یناناوبحوآ هدنرلغاط .ردترابم ندهزاسو ناشواط

 شاب صوصجلا لعد یژنکا كن رلغاط .ردقوح

 راس ی هدنتهح برغ كموص هرق هلرلفاط شلام و

 شمب كشراهلساس بودر و عرب و یژثکا كرلغاط

 نوت كفاعس « بولوا روتسم هلرلنامروا یراکتا
 یرلج اغآ .رویلوا غلابهغود ۷ ۱۰۰۰۹۰ یرلنامروا

 «ناق ناب دنس «هشو٥ هلا ماج هرقو قآ « یراص

 و .ردنرابم ندهزاسو جافآ هرق «جافا لزق .قاوق

 نودواو هتسارک هروک هب هیلحم تاحاتحا ندرلنامروا

 خد هتسارک رادعمر « قرهنلوا عطق نوجا روکو

 : ردهدک لر دشا هزکد

 هدنساضق زورس هدلاح یکدم و وتکم نداءم

 یسلچآ رارکت نالاو شلو ہدکۂلشیا ندنکسا

 نوشروت لي“ نالوا فقوتم ههدناز فراصم

 نالوا شغل |: یزاتما بونلوا فشک ین 4 و

 .ردنرا۔ه قدن دعم روك 1

 هلیس هط ساو یاج هرق

 .هدار یک ۲۲۰۰۰۰ ًاسرقت یسیلاها ت

 ۰ درلن و ء بولوا هدنژا

 ندەراسو ؛یدوم , هناکنح «مور .راغل یروصقو

 هدراهیصقو رهشو هدرال برق هلحاس .ردیکم
 هدرلبوکو هدرلفرط چاو مور یغوج كرلن ایتسرخ 1

 هدرادقم یخ یخ درا هناکذح .ردراءلب هرزوا ثثکا

 زاو هکر کک تب همالسا “لاما ر
 رلرا فلب « بولوا ماکتم هلیناسل كرا

 .هدهسرارونشینوف هورو هحراذلب هدنرلنب رلمور و

 «ماک. قایش ءابع هیلحم میانص .ردهکرت یعوم ناسل

 تاجایتحاو ندتفاید لع رلیش یکهجالآ ر لری

 یرادقم

 . ردنرابص ندهبداع عیانص ضعب هروک هبهیل

 قاعس . . رومنلو یسهق راف قوماپ چوا هداول کس

 0ء «بولوا مق هب هبحأت ۸ و او ۸ رز هحو رب

 : ردیواح یاتفچو هبرق

۳۷۳۹۰۷ 

 لسم یردق ۰

 در ی س

 ارق رادقم هبح ات او

 1٤ هطب رک روددس

 1۷ ۰ هتګز

 ۷۷ راصح روج

 ۷ راپ

 U تم

 e الاب ةو

 ۷۱ ۰ قلا

 هتسح راتسا

 سیار

 3 لو تا بوق هرون

 درت را

 لوق سىدە

 CaS عج

 هولام كات بدنه ( ) ٩۱۲۵00
 ہی
 هزاتع SL (كنت) ) هدنسهطخ ورب

 ه دنسد8 رش بودح هرتمولک ۳ E د (كنت) و ه دنس

 قل وا بم ی ۳۸۹۰ .بولوا هبصق ر ی زکص اضق

 ددعتمو یسشراح لزوک. ییلاها ۱۱ ۲۰۵ هرزوا

 . رد راو ی-هض رش ماوح قومای و كيا هلیتقو

 ۰ یدنا رومشم هل اح وسم

(Sirohi (هنات وجار تا اھ  

 ۲ ۱ 1 ) (ریجآ )و هد ام هظح یو ۰

 کر
 7 «بولوا هیصق ر

 ۰ رد راو یس هراح هطسا روهشم و یسااما ۵8۷ ۰ ۰

 یرزک هزات

 یرزوا قلوا ماسم ی ۷ ۰

 دوج) ابرغو الات یسهزاتع تماوکع و
 اوت ۰ ا تم اک (رومدوا) ًاقرش < (روب

 هلبا ۲۲۲۲۲ .بولوا دود هلس هطخ کد

 ۷۰ ۵۸ هلا ۷۰۳۲ و لاش ضرع ۹

 یس هيڪ“ ۾ هحاسم . رولوا دتع هدنرهرا قرش لوط

 ردیشک ۲ ٩ ۰ ۳ یسیلاهاو هرتولیکم بص ۱
 . ردنرام ندشک ۲۹۳۰ قجمآ ا ءیلاھا

 .ردقوج یرامص « بولوا زآ یسهعورزم ءو

 رام كوص «ندهبراو یادغب هڪاشاب یتالوصحم رام
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 ندهراسو رونک رصم «قومای ماسس لا و

 افوب یناس , كدک .ییآ 6 سراب > نالو ۰ ردنرابه

 مالغاصو نام یساوه ۰ ردق وح تانا وح راسو

 - عوقو طق هءفد ضعب ند_ةلقاراوق زكلاب «بولوا

 . رودنا قش یخ یلعخ لوب ریمد ر .رولوب

)Sy۲2(تعحاص ەن سەدام « هررش »|  
 ۳ ا و رسم

 ۰ ی2



 د هه س

 هدناتسدنه (8111110) دنهرسدوخ
 و )ا ,) هداس هطا باع

 هدال امش هرټمواک ۳٩ تی ) هلا م ) ود سا زا

 كب رهش و «بولوا دربش کسا رب 95
 ندنف رط یوننغ دو ناطاس .هدلاح یمنی دلوا مد

 ندنکب ندنفرط یروغ دم ناطلس هدم و . 2

 وو شخلوا السا

 نم زت و عیسوت قوح كي هدنرلنامز كرز كرواو

 یسهارخ :

 كاش کا لدهروع

 رلیارسو هفرشعماوج منصمو مسج مق طرب «قرهنلوا

 كرلعس . ىد شما یارسااوراکرب مسج هژرا هبرتو

 «ندنفیدلوا شل دنا مادعا هدرهشو یر ندنرلاوشی

 تراف هدنرلخرا ۱۷۱۳ و ۱۷۰۹ ندنف رط رلا و

 . ردشغمل وا بب رخت و مده لنوتتس هد ۳ گر هلبدنا

 . رددهاش هنسهشاس ت روم یرهنارو

 كنيشک جوا ندنسارعش ناربا

  ردصلخ ۱ تم

 : ردکتوا هءطق وش < بولوا یلدابارتسا یسجعر

 تسيل یراد افوز یئادج وت ناکس زا
 تسین یرای هدعاق افو بابرا كرت
 موک تغیت تذل زا نم "یراک مز

 ی تست یراکنیا هک زاس رکد مز زا مراک

 کا سرا « بولوا لی اقدافرح ییعکیا تس

 ۰ یصف هروکه تاورو ؛ شم ا وب هدنتمدخ كب الق ماما

 ,e شب هلکن و «بولوا رصاعم هلا یوره
 - ردکن وا تدب وش .ردروهذم یتایازه .ردشعا قس

 هنیسب هنیسو هل قوشعم بل رب بل
 تسءدق دهع شور نتشذک ماک زا

 -رقا یف -2 الم .بولوا یلنارھط ا

 دا امر یهام نضام هاهوا ٠شم و ا
 روا تس وش . ردشم

 شلصو "یداوب ىپ دربن ات بیقر
 مآ ی هداه رمد اج همه اپ ۳ یا

 | سيريس
 ىناعاإ بهاذم شمب نانلوا دع ضفر . ردیلامور

 ندنحرات ۳۸ ۵ ك دالىم (5۱۲16۵)

 هزعآ هدندنع ران اتسرخ «نوح>دتنا بقعل ًادندش

 یسیطرو هدن ۲۰ كنينا نرشت ,كرلریک هتسهرص

 *و رهطم جاوزا 6 بولوا ندنام اح

 كب هیطبقةرامند لا ل وسر ترضح | تربیس

۳۷۵۸ 

 : « بودا قلااب دل دهن رات ۳۹۸

a ۰ ۹ 
 ا

 ر هک ےب

 قا هردنکسا راز هلا !ملاراشم ۰ ردنس هریشم#

 ههدنفا ( ماص) تاساک د ترضح لندنفر ط سقف و« |

 ۳ یعاش ندون ترضح بناج < هلنغ وا ادها

 ندهلاراشمو ؛ شلرو شخم هنیرلترضح تبا نب
 ترفح . یدیشلوا يلفوا رب هدنعا نه را دبع

 ۳ دنلاح را ك ( مماص ) هللا لودر ن مهارا

 كنوسخو فوسک نیا لمح اکو .بولو عوقو
 ماکحاو راد هنفر دل وب عوتو نوح "اعو تابح كەس

 فیرش تیدح نالوا نمفتم ینااطبا تن «هیموجت
 . ردو ندنبناج هجرت ٌهبحاص

 (6:۳19282۲) رک ارس دوخاب رکات
 .ولک ۹ E ۱ ان ریس

 - رش لامش هرتمولک ۰ كروهال و هدام هرتم

 هردیر ندنزک کیا كریمشک ,بولوا رهشارب هدنسیق
 كلهرتم ۱۰۰۸ و هدنرزوا یربن مالح عیات هانج

 قأوا

 روک ذم رهن . رد راو یسیلاها ۱۰:۳ 5۰ «هرزوا

 یرلمقنالاق هدنفرط کیا بوک ندن- هتروا هلرهش
 كر وک ذم رهن .رونلوا طالتخا هللا یر وک ۷ 2 اه را

 داریشک , هلال وا یرالودح قوحر 0 و

 هدنرلقافوس ینام كرهش و نالوا هدنمکح کیدو

 یس ەش رش مماوج عنصم ددعتم . رلب زک هللادنص

 هلن رعسا م مماج) و (نادج هاش) صوص ا یهو

 26 لکم ددعتم «یسهناخ هتسخ «یدبعم نص يا

 رک هدنراوج ۵ یر «عاب كوچ هدنتسوا كرلماد

 هلب رلم- | « نایلس تخ » و « مارهم هوک » و یلوکر

 لاشو یراهعنابو یارس مطرب لیس بن مکعسم کا
 قاعتم هتنزو یناوا ضعب ندحوت هلرل شاق كماو

 . ردراو یرلهاکتسد تاعونص«
 اس رو ری هدنتلابا ( دانا هلا ) ااو سس

 هدنسیب ی بونج هرتمولک ۲ كروب ريم و هدنغ

 یسلاها ۱۸۵ < بونلو هبصق ر هلمسا و یخد

 ماسه ع ۰ 4 < بولوا عقاو هدعامت را

 . ردراو
 قاعس (هلب) كنتلایا سران هدناتسدنه هن س

 SEN «بونالو هبصق رب رکید هلعسا وب هدنتناصق و

 . ردراو یسلاما

 کریس
 وم

  .اسا مدق نانو (5۱۱10۲)

 نالوا ہرا: کک ندر هدنربط 7



E, 

 ناشد ( ناب ) ا ا وک . یدرونلوا دع یزق با

 كنو «قرهنلوا بيق ندنفرط یسی ص قانابوچ

 كنوا ناپ < هلغلوا دیدیان هدن ا یتجهتوط نسب دن

 سکتریت) ندشماق وو ؛ (
 یدا ۰

  0كررریس) ثای هس ور

۶ E ۵ ادزبس 

 نالوا یبانمه میان هنغامرا (هخاوو) هدنونح هرتم

 بولوا هبصقر یز کم اضفهدنرژ وا كاج ۰ ۲۸۲۰۲

 شع وار شمات رب 8
 شعاب كودود و نالو ترهش هليا <

° 

۳ 

 ارد كوس قوا هربخذ «یلو" ربم د .ییلاها

 « هزیب « یر هنیکام تعارز و یرانانمل و یو
 هرئاس و هلغوط .لاقتوت ءایو ,یغاب یا .تارکسم

 یره تسد صو هح هتاا ا هلب را هق راف

 كسری.يس یلاچ نارزیس س . ردراو یسیهام دیصو
 قرش ادسا . هلناعس هدنعسف قرش بونج 8

 ولک ۱۲۳ ء«قرەقآ یرغوط هقرش هدعبو هوب

 نهبصق نالوا یانمه . هرکص ندنابرح كلهرتم _
 .رولنکود هنغامرا (هفلوو) هدنف رط تلآ

 هدن وئح كن هسنارف ( 5۱68020 ) ۱

 هدنساضق (N كنتلابا (هدوا) ناریس

 یزکم هیحان هدننونج هرتمولبک ۷ كن هنورانو ٍ

 2 E هدن رقو یسلاما ۳ ۳۰ بولوا هرصق

 هلا لوکرب و هرتمواک ۵

 لراش) هدنراوح هبصق و كرلب رع .ردراو یراهلق

 هردو یرلق دل وا شا هراحم هلا (لترام

 ك_:ناعس نازوق هدنتسالو هنطآ ۱

 كن« نطآ «بولوا هبصق ر یزک

 هدنسهتروا كن هووا ر هدنسیق رش لاعش هرتمولک 96

 ندرحم یاذحو هدنکءا یاعش كغاط رب درفنم عئاو

 ۰ یسلاها . ردءقاو هدعاقنرا كلهرتم ۰۶

 « یسهسردم ۳ «یمماح يا ۰ ردهدنرهدار یثک

 دوس نالوا یرقم كنق رطو یدل رب «یساسدلک ۳

 1 كور هدنجما درتسانمووو یرتسانم رب

 رلقاف اطب هدنفارطا

 رصم . راقیچ هرلهلاب نیزاب یسیلاها . هلفلوا قوچ
 E قوس هلناعفد یثراق هسس ین كولم

 ناضمر ندرلن  .یدرلشغا طرض تاپ ۰ بودا

 ک هبهناقع تلود هدمب و هننرلغوا

 یم ملمس وب هني هد

 . رد راو یسهقبتع را راه

 سوس — هر دشم

ENA 

 س هع س ۳۷۳-۹

 قرش لامش هلیت الو هینوق ندنتهج یلربونج «بولوا
 ندنتهج قرش بونج .هلرلاضف صراقو هلق هدنتهج
 « بولوا دودح و طاح هلیغاعس تکرب لبج یغد
 هردنکص ندهبرق ۹4 رار هلیسهبحان الاب *یطنقرس
 یر لتر شع كورودو درک « بولوا یسل ها ۹10°

 هووا ایسقو قلغاط ًامسق ییضارا .ردنا ناو د

 دا ا «هدهسرا تبنم غار وط «بولوا

E OT 
 سدس كنسضارا تعارز لباق . ربلاق شو ئيك

 . ردقوح یرلغاب هدنفارطا كنسهبصق |

 كن رازج یزیکد راهطا (521700) ۱ ات

 لوطا۲ «بولوا ندنرکحوس 1
RSرفروک یسهلنآ  E 

 ترابع ندنحوا كنغاط نوسماصو هدنتهح یییع

 ۳۷ یسهتروا «قرهلوا هدنسیشراق كنور نالوا

 او هدیقرش لوط ۲۶۳ ۲ هللا یلاعش ضرع ۲"
 كنهطا هلازور رول ذم خا یلوطا .ردعق

 لح راط لا كزافو یهدنسهرآ یسقرش لحاس

 ٤٤ یو هغ ندقرش . ردنرابع ندهرتمولیک ۲
Eبولوا هدنسهرا هرتمولبک ۱٩ هلا ٣ کاو » 

 طیحو هرتموابڪ عب 45۸ یسهیس ةحاسم
 . رد هرتمولدک ۱ 45 یسهراد

 یعافترا هرتم ۱ 4 ؛۰ كنلم ككون كا ,بولوا دتم

 « بولوا یلتنقبج یلتنریک یلبیخ یلحاوس . رد راو

 هبش ر نوزوا هدنتهح قرش كنس هبلاعت لحاوس

 -اوس «یکینیدنلوب جلخ رب هلا (یتاو) هلا هریزج
 یوق قیجآ چوا لکشلا یسوق یخد هدنسهب وح لح

 فح هبصق ( ءروخ ) هدنسبق رش كا درلن و .بونل و

 (ول و وماس) هدنسیشراق ېي ونج لحاس . رویالو

 یا اراعا (وتارام) یخد هدننرق یسیقرش لحاسو

 یرلف رطرثکا كنبرلغاط .ردراو ید یسهطا كج وک

 ماچ یرلخاغا هعلشاب  بولوا روتسم هلرانامروا

 شم هدنرلجما ,بولوا قوج یرلصص . رد ورسو

 - هرا "ی راهبمش غاط . رونلو یخد یر رامط نادعم

 هدعدق نامز هربزج «بولوا تبنم كم رارباب یهدنرا
 ی رلغاب هل رلقلن وز .یدیا روهشم هلیسهبعیبط تورث
 «هلرات یغود کی ۰۱۷۰ ندنسیضارا .ردقوج یخد
 ۳۹۳و غاب ى «قان وز یئود ۹

 غاطرب ها وب تا هطا



 ۱ E ۳۷۳۹۰ س ی س

 . اجتو میانصو هدنونفو مولع رج ,بولوا نوکسم ۱ نوشز یبخ «بولوا ترابع ندموزواو نوتز هليا
 هناسیسأت شعب یخدهدرصهو ؛ شا قر یخ هدئر | جارخا صو هتسارک «موزوا وروق بارش «یعای

 كارا هدشنامز ورضک ىد انشا ردتعم یوزوا كرلغاب کهدنراوح یزفروک (یناو) .رونلوا

 .راتح بارش عو رب ددتکنو لولا «بولوا ی

 هد یت رار برص كاك رلغاط «بولوان ةشي اچ كب یسیل اھا
 لزوکر .ردرلشعا لیوح هغاب قرهر دروط هلرادس

 .ردراو یرلقح رو ناول و یرلب و وکد دمتم هلیس هس وش

 «بولوایسهلکسا جوا هلبرلع-ا یساوولراقو یناذس «یناو
 هدنددع۳ ٤ ۲ یتافس دارلبلماسیس .رددناو یاشیا دا
 تاحارخا .ردهدشاهیتسا هنالنوط ۷۸۱۳ یعو2جو

 قنارفنورلم 43 یتالاخدا نویلم ه ًابیرقت یسهونس
 رد ەدە دار

 نانو هدنلحاوس لوطانآ « بولوا

 هدسوفن رادقم . رداکد لخاد هددع و لما وس

 را 4 ۶ ۰ اھا

۰۰۰ ۱۳ 

 یمانمه ی کس .روش روکتابقرت یلیخ ههنس ندهنس

 عماج یی ی اھا ۷۰۷ ۰ و عقاو هدنجا دآ زف روک نالوا

 SESS هدي راقوت

 یهبصق (هروخ) نانلو هددس ر طاع هلرلةلن وزو

 یر هار یسەلع ر كنءدق رهش (سوماس) هوا

 وا عفاو هددووا مدت آ كلو .ردس.س وم هنرزوآ

 دروک ذم مد روش هسا یسهبیصق )یا ) نال

 یخد هووا یهدفارطا . روبنلو 3 سق هاو

 جرات ۱۸۳۲ هرزحو .ردولم هلبرا هنارب و درهش و

 هلام رف كنسرلت رض> یناث ناخد و ناطاس هدنسی دالیم

 ند ضغوط «قر هنلوا غارفا هننروص هزات تموکحرب"

 | رب نایتسرخ نانلوابصن ندنفرط یلاع باب «ییغوط

 . ردبسهیصق (یتاو) نالوا

 تح كکب ۰ رونلوا هرادا ندنفرط (فرصتم) كب

 یک نداضعا ٤ ۳ ندنفرط لاها هدنتسایر

 ساجر ردبا عاقج | هرکرب هدهنس هلیسهرادا سلجم
 رب لک یھ ند هاف رک اس۱0۶ یی و ےک
 ۔رادناژ یر بک ندرفن ۱۲۰ و یسهظفاحم "ءوق

 یسهملش فانی هدر هلن همادتسا کر ,یبهه
 - راو . ردراو یرلتربدم هك و فارغ هتسو و

 قاارف ۰

 عوطقم یی درو هنس 4۶ وتم تلود ؛بولوا هدنزراهداژ

 اب رقت یس هب ونس فراصمو تاد

 یا اها .ردنرابع ندشوع ۳۰ ۰۶ هدیسکر و

 .ردنوسم هنیهذمو ساذج مور هرزوا تموم

 ۱ EES هدع دو نامز یس ەر زح ما سوس

 هل موق نانو درلسانوت راز هلماحاوس یوطانآ

 نک الو ET ةع < ااا 2

 و . یدرلشفلوا طیض ندنفرط رللهیوم
 ۱ كدادرهم قلەرار و كرلىلامورو ك رلبل هنو دکام

 ااطما یالقتسا ندنفرط سوتسغرآ اه ص

 3ر وطاربعآ قرش هدنماسقنا كنتلۆد امور ؛شغلوا

 جرات ۲۷۰ ین هدنسیدالبم جرات ۸۸۸ «بوشود

 هد ۲۹۸ و هرصاح ندنفرط رلب رع هدن سرڪش

 هدنتح همالسا هرادا تقو لیخر «قرهنلوا طبض

 ك رلبلک دنو هدنسد دام خراب ۱۱ ۲ ۵ «هرکص ندق دلاق

 هدع) AED كساص لها هد ۱۲۰ و
 قع هد ۱ ۰۳ و ؛شفلوا هداعا هنغآ ر وطاربعا مور

 ندنف رط ىلە ج هد ۰ و جن ندنفرط رلل

 قالوا شفا یزکسم .یدیاشفلوا دادرتسا ندیکی

 رهش كور رب نم و رومعم كب یرهش (سوعاس)

 ك (نونوم ) نالواشفل ون یسهیماح ثا ءریزج «بولوا
 ةا راس هلدبعم رب مسج صوصخم هنتدابف

 ۱۰یدنا راو لو وصر كوب ضرالا تحویسهعنصم

 راسو امکح قوج رب رکید هللا برو ربهش ےکح
 .ردشفلو یر طقسم كریهاشم

 شم . ردیوص یفیدنزوا بیرخ لس فرط رلنارا

 . رددوحوم یرلهارخ

layi E نیس 

 هدننامز رابدنفسا

 ترد ندناقابو هدنسدحاوت نارا ۳

 یوم توقاي یغیدلوا هیصق ر هدهفاسم كل و ا

 ۱ ه رودیا تاور
Sis [ ۰۱ رادمکحتونسیو  

 خر ۰۱۲ «بولوا ندنر ۱ ی

 5 شمروس مکح كدهنګ رات ۰۲۱ ندن سی دالبم

 .یعکیا و «بودیا بولغم یرلن وقساو روا

 روس هبهسنارف ینعی هنسهتوا كنم رلغاط هنریپ یوق
 یرار ضعب نالوا شلاق هدهنایسا كرلمورو ؛ شم

 قر یقراعم و عیانص . . یدیا شعا طض یخد

 نقاط رب كرل دوم نک اس هدهنایسا .ردشمر دتا

 ۱ . یدشعا نابتسرخ ًاربح

 اسارت ( ناتسعس یرعم و )

 «بولوا هعساو هطخ ر هدننونج ۱ نات ۳

۳ 

E 



 .س ی سش ۱
 اتسناففاییقرش فصنو هنارا یی رخ فصن مولا
 قام وق عفت ردق هرتم ٤۰۰ ندرحمم یاذح .ردعب :

 هدنلکش لاله ر «بوأوا ترف ندهووا عساو رب

 شکا ۰ ردردق هرتمولیک ٤٤۰۰ ینو .هدلاح یتیدلوا

 قاقاطب و لوک یرلفرط شکا كن هطخ و هدراهطبرخ
 (نوماه) «بویلوا هلو هدتقیقح یدهسرول رتسوک

 شقفلو لوک هلبتفو یرار قم لا نانلوا دای هلیعسا

 رروماج وروق ماطر كد هديا تاالد هنغیدلوا

 هدنتهح لامش زکلاب . روا زارا یراهقبط زوطو
 هللا لوک رب قلشماق زا كب یت هل مسا ( رازن)
 e روشلو لوکرب گاف هلعسا (هرز) هدنرلطسو

 ( دور هارف ( هللا ( دور دوره ) هنسیح رب ك رللوڪ

 گر ( دنم دنه ) هلا( دور نشر هن سگ

 رار ہن روک ذم رالوکوب یسییغوط اهد .رولوا بصنم

 رڪ كنيراو ص هدراموق هلیعسوت هدایز تكرار

 هروکذم راپنا ,بولوا لصاح ندنسلوا وع كرها

 و ند دنا اوم كب فرط تلا كنراارم

 شکا كنوماه « كر هشيكد هروک کوا یخد رالوک

 ندنوب یشلو هدننروص لوک شموروق یرافرط
 كنا وس هک «ردننبم هنالدرت ول هن . رویلک یر

 ندنو « بوشیکد قیص ك ید یرلهبصق و رهش
 مع »و نالوا شفلو مماق لوا نرق زکس یاب

 مرز موسیه «ه وکر ک «قلاز نال اص هد« نادلبل

 داو و۶ یا نوکو ندنرا هیصق خر «تسور

 ییدعت . ردولع هلرلهناربو یرلفرط رثکآ « بویلو
 هدناخاد یدودح نارا یر هعلشاب كن راهروم#

 نانلو یزک ات هناریا و نالوا عقاو
 هصق (ههوکس) نالوا یق اس کس م با (دابآ رعا)

 هروک هناش رعد قدر مالسا نوفارفح . ردیر

 ؛ریشدت امرخ ,بولوا قاع یلیخ یماوه كاتس

 قوج كب هدتکلع « بولوا ترس ك یل
 كيرحت یرلموق و «رررو-+ ینرانمرکد لب قالو
 راق نب شرو هدنرلفر ط ضم) اذه عم . . شعا ردي

 هلم( هحاوخ هوک ) هدنرا هتروا .ردیو ہی 8
 هدنح رات ےدق نارا ناتسیس .ردراو یو غاط ر

 سواکک« بولوا روهشم هلة! وا یش ر طقسم كلاز مس,
 الا رود  یدنشلرو هناکلام هنام رهق و ندنف

 رب فورعم هلمتبسن (یزع-) و (یناتسص-) یغد هد

 هزم كنابداو ۱1۶ قوت

 تل _:مسد

WMA E 

 هم دنفا (هضر) ید ترضح هدنرادىم«یسل اهاناتسیس
 یدرلش)اق هدتعاطا تح هل.طرمش قماعوقوا تنعل .

 لقتتسم بول وا هادنکش تلخ« یمن الوا عبا هنارا

 مق یءهدناتسناذفا .رونلوا هرادا هدنتروص قاع” ر

 ماط رب «بولوا عبات هنناخ لپاک اما هسیا یسیقرش

 .رونلوا هرادا ندنفرط اسور لر

 یغاشآ »كن هسن ار ف (5151670۳)

 ك ) هند ) و هدنتلایا « 2

 (هسنارود) قرءهلوا هدنسیلاعش برغ هرتمولبک ۰
 ۳۱۹۰ «بولوا هبصقر یز <کص اضق هدنرزوا یر

 « یسهملق رب هدنرزوا كنایق یک هدنتسوا «یسیااها
 .راف دغاکو كاما گلوب «یسهزومر فاع وک : یتکم

 . ردراو یسهقبتع هشا شعپو یراهش

 رب هدنلاعت كبارا هدیاحم ردا “|

E,ا ترضح «بولوا ا  

 ۱ نورتسس

 یی دل دیا ف ندنف رط هلسم ن ی بببج هدنتف الخ (هضر)

 EE هدحوتف کک

 وا هبحاتو هیصق ر هدنرق نادمه

greو «ندنفیدلوا یسهیت زوتوا بول ۱  
 انب هدننامز هسابع ءافلخ . یدشفلوا هوس هلع-ا

 ىلارق كوص دنراراذلب (515۳902۳) ۱
 -رلت رضح یزاغ راکدنوادخ «بولوا 0

 جور ههلاراشم هاشداپ ینزقو «شع ا قافلا دقع هلب

 هب هامه تلود ه دن رات ۷۵۰ ها یییدلوا ل

 ندنکیدلبا قافتا هلرالارق هنسو و هسرص یشراق
 نواه یودرا هل.ۀلرادرس 2 5 مظعا رد-ص

 طض هرتسلسو یونرط « بولوا لخاد هناتسراغا

 هلفغل وا ماست « ق رءهنلوا ه رصاحم هات تب ناوسسو

 نرو کروز ا یونسو .كعا كارت یهزتسلس
 ,هدهسیا شفلوا اقا هدنغالارق ناتسراغلب هلیطرش
 شمالشاب :همنکک هدر هکلح هدبا كار یم رل
 قود اشا يلع ةد هدنګرات ۷۹۱ «ندنغیدلوا

 شا مرصاع هدلونکم قايس, .بتودیا نکسف
 ترضحروضح «بونلوا میاست هلیلایعو لها هعفد وو
 تاصیصخ 4 یک ا کب دلر وتک هبیراکدنوادخ

 قالا هام كلاع ناتسراءلب « قرهنلوا نيعت

 « هلکغا هبرام ندیکی نامسیس هدعب « نکیا شفلو

 هلملغ وا هد دنل وا ه رصا ندنف رط اعا لع هعف د 9 1 هاا هما ی ردوا ی



 س ی س

 شفلوا مم است قرهالفاب 4ترلت و ینرلنفکر ارب

 a ادعا هدم و «سح هدهبلق و ا

 کیا لغوا

 نیص نفاق

 -رصتم 9 + لب «بودیا ادتها نامسیس ىع

)S1۷211(هناتونحار هدناتسدنه  

 ان (هتوک) اس 4 یلاوسیس
 كسا الاعب هرتموادک ه ٦ كن ) هنوک )و ەكنسەز

 < هرزوا قلوا مع ی ۷۳۵ «بولوا هبصق ر

 .ردراو یسلاها ۰

 سرات هدناتس دنه (5155012۲) 0

 اب هملب و هانا (al) كنتلابا د و

 میت هنغامرا (كنك) ه دنسب رع لامش هرتمولک ۳ 3

 یسلاها ۵٩۹۷۰ بولوا هس ر هدنرزوا ثاح رب

 . ردراو یراهاکتسد هشا ضد و

 ۔ امش مشق كن هسور ( 555012 )

 میا هنغامرا (هنود) ه دنسدا

 (هقنایو) «بولوا یاچ ر رولیکود هذ رېن (هدنجو)
 4 یر لاعثو ناعس دن سهو یرش لا كلانا

 ماطر ندلوصو غاص .كرهدا نایرج یرغوط

 دتبا مطق هفاسم كل هرتمولیک ۳۹۰ ,هلذخا راوص

 ۲۲۵ تكنسارحم .رولنکود هروکذم ره هرکص لاکا

 و یراقو . ردلاص هنانس ری یلهرتمولیک

 زاونکیارزت E . ردطاع هلرلنامرواو زود

 هرتمولیک میم ۰

 !هلویم

 ینهضوحت رده

 ء رد مدانتعسو

 هنسهبصق سيس كننومفارفح برع ۱ 3 و
 .ندعسا یرکدرو) لب ۰

Seychelles)هاب دره اص اک  

 یأتنم یسهریک و ۱ و
 - وم) و هدنسدق رش لارش هرتمولنک ۱ ۱۳۰ كزسرل امش

 هدنسس لاق هرتمولک ۱۱۰۵ كنسهریزج (سیر

 "ةراداو عبات هبهرتاکنا «بولوا راهطآ كج وک متاط رب
 هلبا 3 . راردطوب ص هنسهررزح سيروم روک ذم

 لوط org. loro " و ینونج ضرع °

 رلقل اش كجوك ةا ¿+ بولوا عقاو هدنرهرآ قره

 .ردترابع 0 ۲٩ هدا تاتیح خو

 د ىع ےکناو ۱۲۷ كن ( ههام ) نالوا یراکوس كلا

 ا و هرتمولیکم بس 4۰ ك( ناسارپ) یء.دهج
 یر هطس حاسم تالع ود چاق ىف كنم راکج وک

YY شی يس 
 م 1٤ یس هبڪطس A كنم و .ردراو

 هد ( تیاسارپ) ۰۹۸۸ هدنسهر زح ههام . ردهرتم

 رر هدنرلعافترا هرتم ۷ ۵ ٤ هد ( هتنولس ) و ۹

 آرا یسهریزج راق غادم رلغاط و . روینلو غاط
 ۱ ندهساکر *یضاراو تیارع «بولوا هاشم هنسض

 + .ردنرابع ندهاج ص *یضارا یرلف رط یغاشا و

 راکزور مام « هدلاح یرلقدلوا بیرق كب هاوتسا

 بولوا فیطا كيو لدتعم یرلاوه هلعدراب كنرا

 :رهرا یرهحرد ۲۹ هلا ۲۰ ماد هرارحملا نازم

 قوج یرروماب قجمآ . ردقو یرلعومو رونلو

 ۱۱ هلاح یندلوا عفان كب هنانابن تبوطر « بولوا
 دیلوت ضاصا ماطر ء«بونقوط هناصعا كراناسنا

 6رلضعب « بولوا عونتمو قوچ كب یرادتا . ردنا
 ۳" رارا 9 ا العو ىلقبنايط ۳

 لوب یرازوج ناتسدنه < بولوا قوج ك ید
 ی کا الخادو هاشم اکو اجراخ هنس «یکی نی دلوا

 E رز رم عون ر یواح
 هواج 2 ندنفرط نو رحم امدقم نوهخ.دناط تدم

 کن

 4 ` « یزوج زکد» « بونلوب ردق هنن رالح اس

 رلن وب هلب داقتعا رولوا لصاح هدارد رعقو 4

 دک.لدبا هب ده هرارادیکح قر هنلوا داتسا ت 0

 یدا ش

TTیربمرز تالوصحم . ردشم اوا  

 «هوهق رو «لیفنارف «نوتوت «قومای «یراد «جرب
 هژاسو سنا ءرصم ءقوینام «هلسناو ءیعماق رکش
 « بولوا زا ك یرهیلصا تاناوبح . ردنرابع ند

 1 ول, اقو اعا ا س٤ نالوا

 E e شادبا دیس
 ردق سنج ۱۵ یروبط . ردنرابم ندرلنا-لوا لقن
 ۳ .ردص وصخ هرلهطآ و ینج ۱۳ «بولوا

 گازج راوج وا راسو راق-غادم .بولوا زا یخد
 زدم شک ۰ ۰ یسلاها . ردماشم هرلک كم

0kان و ۰ رد هدتع را" ید هک دتیک « بولوا  

 اک ندنرل هرب زج (نوینوتر )و ( سيروم ) هعلش
 لرلمدآ ینالء و ینیح < لدنه هل را رح اهم زرسارفو

 ذرا ندموق ر زل« دلوتم ندنجازتماو طالتخا

 + طاغ ی راف هارلت انا راسو ا اا

 االوا روم ام هتراسا اع راکم هلا هح زسا رف

 ۳ ۱۳ دا اع بوئوط كاف زماکن |

3 
۳ 

ly كمه وم و E 

 شفل و ۰ دنفشک نوح

+ 



 رد هدّمغ ! وا ناکسا هدرلهطآ و یشاطرت ر

 وه اش هرادا زماکذ | ندا تماقا هد ا

 هدکعا هرادا هلتفرعم رس + وق ر یغد یرازج 1

 ندقنارف و یرلتادراو یونس « بو ۱

 .هدار قنارف ۳۰۰ ۰۰۰ یرهیلع فراصمو هد
 هرلکاونق یاش .بوالو AS ردق ۲ ردە

 لتخ یرا:رام . ودصوصخ هرن 8 ۳
 ندنزوح ناتتسدنه هاش اب 4 بولقا کا

 - هتسخ نشود هنيرلجافآ هویم وو ء نشو تر
 .هدهسرددا شعوط زو هیدن یخ یبالوط ن

 تافام "قالت هل رثکع كنل ورصحم 4 08

 یالاخداو ۱ ۰1۷۰۰۰ یتاحارخا یونس .ود

 یر هاکسا هععلشاب هردهدنرهدار قنارف ۱ ۱۳۰۰

 « بواوا مقاو هدنسیقرش لحاس كسر )
 نادلوا هبمس ( هروتقو ترو ) ند فرط رازبا

 - راق هدنسودالبم جرات ۱.۰۲ رهطآ و . رد

 ندیا فدک یریازج ( هتناریمآ) ڼانلوب هدن
 ندنف رط )ااغ ود وقس او) ر وهشم یلادوبف زی

 یاود زکترو یدهسغو مش هدن رلذج هلوا شا

 ۱۷ بولاق لوهم « ندنک دغا طبض
 یرصتم كنس هطا سنروم ندنفرط هس ارف هدنف

 ازح «هللاسرا هنیفس رب (هنود رونالد ههام) ن

 تقو وا «كرهدىا طض هنمان هساارفو تگ

 (ههام)هنیراکویب كاو (عود روبال) هنسهج كرب
 ةا كرار ا نادنوا + یدیشلرو

 كنر ندنلاجر هسنارف .هدقدنلوا كيد هر

 كټرایانو كوس ۰ ردرلشفلوا همت (هلشی-)
 و < ها برق یاو د زاکنا ر ك

 راز لةمن و هدنتسات هسنارف ,یسیلاها را

 ۱۸۰۲۰ ۰ هدهسرلشع | نالما ی رلقح هلاق و

 3 ردرلثغمأ وا طط ندنف رط رازماکن ا ۰ ۶

 رب هدنتلایا نر ات هبسو رپ Sieg) ) اغ

 لع بونح ك ( فب روا | هک« ردباج

 ادتنا .فللاعم هدننرف یب انم قره ( ردا) و هد

 «كر هدیانایرج یرعوط هونج هدعبو هونج 4
 «هرکص ندکن کن دنچما یسهبصق (نکیس) هد :
 اط رب ندلوصو غاصو «كر هنود هیلونج بر
 ٤ ندقرش « بوریک هدتلایا نر «هلبذخا ۶
 رل هرد ماطر اهد ندل وصو غاصو راز 3 ۳

Eغ ی س  
 ( نو ) هرکص ندنایرج فال هرتمولیک ۱۳۱ «هلا ذخا

 هنغامر | (نر) EET 2 هرتمولیک ۳ كنس هبصق

 ۱۲ نالوا غاغا قدقروفس كنسارم .رولکود
 رد اص هتافس ريس یلهرتمواک

 نارهو كرازج (5۱6) غيص دوخاب | ء
Eیاحر عبا هت م ( هتکم ) هدنتلاا ۱  

 (هربش) نالوا یعافترا هدایز ندهرتم ۱ ٤۰ ۰ «بولوا
 هلسعسا (ءاملا سار ) هدنسهرا یرلغاط (نزاو) و
 ( سابع ن یدنس ) ادتنا « هلنامم هدلم ر فورعم

 ییدتا بق كط لو ریمد نديك هامل و ند

 هدررب قوج رب < هلایرج یرغوط هلام" هدیداو رب
 ۰ قزهقبج هادم هنن هدغاشآ اهد «بولوا دیدیا

 یرفوط هیلامش قرش تیابن «قرهلآ را.رد ضعبو
 «ندکد ئ ندنناب یسهبصق سابع ن یدیس .بوود

 رو ءافسا یرهووا تنم هلیسهطساو را دن اط رو

 یانمه . هرکص ندکدسا كبرحم رانمهرکحد قوچ

 ءاورا ی رظع ۶۱ مفو شود هبهووا ر عساو نالوا

 0 E ندقدنلوا فرص هب یخارا

 هدنرلفرط یراقو كنسارم . رولنکود هنغامرا

 ۲۲ ۰ یسارج .ردفورعمم یخد هلرلعسا راسو (هرکم)

 .ردهدنل وط هرتمولیک

(Siegburg) | ۰ ۰فی هسور  

 (همنولوق) هدنتلابا ۱ مر

 تنهنولوق .بولوا هبصق رب ی زکص اف خیس

 عغاص كن رهن غیسو هدنسیقرش بونج هرتمولک ۳

 ییلاها ۷ ۵۰ .ردعقاو هدعقوم ر لزوک هدنرانک

 یناص رومخم هلر شرف هرات سا دیام هتاودو

 هه لخادر كح 10 یر هش ر اف او هقسایو

 .ردراو یا رادو
 و , ( ۰ ۹ ) ٩۱0۳0۵۲18860

 :E 2 تو هم ۱ نکنیرامنیس
 « بولوا هبصق رب ی زکس كنتلابا ( نر وزنهوه )

 كن هنوط و هد وذج هرتمولک ۷۷ ك( دراغتوتسا )

 تمارز «قسااها ۷۰ ۰ ردعفاو هدنننع لحاس

 بتکمر هلبسیلاع بتکم ییا صوصخ هرازیق ,یتکم
 «یتکم راهبهار هدنجما یرتساد كياوتق ر « یمیانص

 قراوزنهوه ) کسا .ددراو یسهنافحءلبو یسهناخ راهت
 ۱۸٩ « بولوا یزکس كنکاسنرب ( نکن رامغیس

 هدنرزوا كنايق ر ۰ ردشغا وا قاما هب هي سور هد



 حی س
 ماظتنمو نیشنلد كب .روینلو یبارس كنبرلسنرب یکسا
 .رد«صق ر

)Sig008( ( ۰۰ ۰تن هنامر هدینیح دنه  

CEلا 2 ر هدنتهح یراقو ۱  

 یداوارا و ن ولاس «هلبمشت ندنرلغاط تىت «بولوا
 ندلامش هدلحم كلهرتموليک ۲ ٤٤١ هدنسهرآ یرلقامرا

 رینازوا یرغوط هونج

SSE (Sigüenza) e 

TAPهراج الادآ وف تتش هط هل ۶ ۱  
 ٠١ كك_لایا زکصو هد لاا ( هراعما یداو مب )
 عبات هنغامرا (جات )و دید شرق ات هرتهولبک

 4 ۵۰۵ بولوا هبصقر یزک اضق هدنرزوا ثباح

 یر هق راذ هقاش هلراز رونکو نتک ء یسلاها

 ندرلب رع هدنرزوا كتهبصق . ردراو یرهناخ رمدو

 ر مکعسمو نيتم هليا ( رصقلا یی ) رازاقل ۲ هلاق

 .روبنلو یو وصر لزوکو روس رب بارخو رصق

 فیس) :ردیعسا ثناذ کیا ندهباعع
 ( یدنکاا برک یدعم ن نشف ن ۶

 نیکان دوم كنموق « بولک هیون ترضح دزن هک

 كد هننافو «قرهلروس افصا ییولطم هک ا ماحرتسا

 نب كلام ن فیس ) -- .ردشعا كلنذّوم هنموق

 هدول ترضح دوع هک ( یکتا یصرا مع الا

 یم رک نآ رق تعارف ندلبح ن ذاعم « بولک همالسا

 شیلا

 ترحاعهم هدقوراف ترضح تفالنخ و 5 شعروا

 . ردشفل و راح یخد هدر 2 «بودنا

 توش
* 

 ناتسدنه (ناختسرت ن ناح فیس)
 ندالاحر هروع كولمو ندنسارعش

 رف ندندناح ريکا هد نګ رات ۱ «بولوا

 هد رف ی رهش دنر ېس «قرهنلوا تیل هنغ راد هب وص

 ؛شعا و س هبصق )دا فیس) تدمر هدعبو ؛

  هوص دابا هلا هد ۱۰۸۲ « بولاق بوکنمو لوزهم

 تافو هد ۱۰۵ . یدا راو یراهم هد هب دنه

ESتب وش . یدنا یادم ید رصان جش  

 ا

 دیسرپ ن» زا لد لاوحا رای

 مداد شتدب هلال ةوغ

 ندنتکلء رازح Syphax) ) از

 * ةطخ ( هیدیموت ) نالوا ترابع ۳ 0

V۱ قىس ٤ 

 اترت هلرلیلامور «بولوا ندنرارادمکح یسهع دق
 5 هدنسیعکیا تنابراح نالو عوتو 2

 ۱ :دسام ) 2او ؛ شعا مازت)ا فرط راسل

 ق هنااا « هلهلوا بولغم هعفد کیا ندنفرط

 ا هدعب .یدا شاوا روح

 وشت ك (لمپوردسآ ) نانلوم یردب ئاق «بولوا

 تالاب هلریجاترق هدرا ۲۰ ۶ دالبلا لبق
 3 امور هعفد و. و لوب هدنماع كرلىلامور

 1 هتدس لدنف رط ) هسنمام ) ناناو قفتم

 هویکسا « بولوا ریسا رار E بولغم
 ؛شفلوا مب

 قوس هامور رار هلغانغو ارسا راس

 .ردشعا تافو هدلو «نکیآ دوز

 9 ز زعلا كللا )

 | ن نیکتنط )| مالسالا فيس
 رات ۵ ۷ ۷ بولوا یردار گنرب وا نالا

 وجو ینو: : شفلوا بصذ هنکاک اح ن

 ۴ توروس ۾ گن داد هنخحش رات ۵۹ هلغلوا تا

 م هدادرتسا

 E i. TEEN ندنف رط تب و و

۳ 

 : u شعا ان هدنع هدروک ذم

 هردشع ا تافو ه دنس هبص

 بع اوا 2
 E ا هلودلا فس س

di:۲ «بولوا ینور بآ كتلود وو یسعجوا  

 وم كنەررك ذم تلود

 1 کف دالا دع افلا وا یردب نالوا

 18هدلص وم «بولوا ناخ نسح هلو دلارصان یردارب

 هنر اتم ( هنطآ ) هڼذاو بلح هجرت تحاص و

 و لا لصوم هد ل . یدیا شلوا

 کی دا الا هب هج ر بحاص هلودلا رصات کمک

Eلا هدندب كن هلو دلا فیس و ن  

 - هلیسهدایزو لدامو یو یعاشو , ۱ 0

 را هدنرلغاط هب ر وس ۳ را

 ۳ ۱ شمرهنک هتعاطا در اد: یزلن انتسرخ ۳

 و هروس « بودنا راهرام قوح رب هلبیلص

 هی طنطسق یک ییدتا ال عیسوت ندنفرط

 ر هدیلوطانآ یخد هلرکسع كنراروطاریعا

 رو ؛ ؛شلیرلبا ردق هبههسامآ ؛بودنا را برام

 ۰ یدسعا كلاع هر

 ۰ رد هم وط هدنخرا"

 عیسوت « بودی طبض رارب
 او ) ریهش عاش « بولوا ارمش و الع مج



 هدننب ور هدرا رصع 1 همشد ندا ۲ ی

 تمذخ هتناقرت ك.راععمو مولع ردق هلودلا ف. |

 هدناو نغ یی دا نوحا هللا لک ی الما . . ردق و ۳

 «شعای جرکر  .بوالبوط یرازوت نانوق هة
 ..یدبا ش

 لقت هنقرافایم .بودا تاقو دبا دک 8
 وا نفد هدتاب یسەدلاو ,

 كولم (نسح ندلا ءالع ن)

 ه۰۱ بولوا ندهروعغ

 هن نعو روغ هنس ۷و ؛ ۶

 هدننافو دل رعس ناطاسو «ندکدروس م

 هد ۸ ا ندا طرط ید 8 یتهج

 « بول وا لوتقم هد را کیدا هلن | نع ةف

 هر وا یناخ ماس ن J ندلا ثادغ سل

 دعا تیصو نسو هلا یثاب هد

 | نیدلا فيس

 شوا فاخ هرز ۰ قم

 .یدا تآد رب عضاوتعو ےرکو

 ها مو نك ارس نر و

 و ۱ دلا فیس"
 یدلاح یفیدل وا ندنس هصق (زرخاب) ندنس و9

 زا بو دیا هراس هب یربک ندلا م 2 حش هدا

 لئا هنتمرح كمومو لصاو کر هد

 .ردشع اتافو ه دارا ه دن رات ۸ .یدبا ںا

 .امشا لج یعابر وش ی دللوس هدنن 8
 : رد

 مدرک ناهج قلخ هنک ند وا

 مد دریک هک تسدتعا و ووو

 زورب هک تەك
 مسه نونک ۱ هک هاوخم نیزارت زجاع

 ن يل ن تیم وا )

 ماس ن دت ی یا

 ی مالکو ةف « بولوا تا رها ثم 8

 رکا تافل اتو هلسام ولءمو فوقو یهدطو ۾

 هدنر مش رکب راید ین چ ۳ هد ۱ .ردرومشم ۱

 مربک تاتو رگ

 | یدمآ نردلا فیس |

 هدم < بولوا مب 11 هب يل نح به ذم ادتاو غ

 ماه ی 2 1 یالع در هدیک ها

 هماش قشم د رک شعا لاعتنا هب یمناش با

 مولع ك 

 هنسهرت كنرلت رضح یمفاش م اما هدهفارف «ب
 و ,لیصعلا دعب ی هیبطو هي

 هلس ردن هدب رفاظ جون افت هدهرهاقو هد هس رز دم ن

 كیاروا «ندنفر دناز رو ترهشر كوس كرهدیا +

 ف ی س ۳۷۳۹۵

 ۳ اما ِ هدنقع داسف ینیسیدنک بودا هان یک

 ًايفخ , هوا ۲ ربخ ین رلکدتبا بیرت رضح رب نوعاتفو

 ایه جت دم ل و
 كني وا دمت یلاعلا وا نیدلا رصان روصن«تالم یحاص

 هنسهصز یني رقم صاوخ وب ,قرهنلو هدنتمدخ

 كہلا راشم هدنخرات ۰۱۷ .یدیا شلوا لخاد

 ی اروا :تودنک هتشمد «هنرزوا یتافو عوقو

 شعا تد وع هرم تل «بوجاق

 ند اع یسی» ندلا فرش مافعم تندن وا ی
 هسشرالت < كر هر وک تباعرو تم رحو لونق ن هیچ

 نوساقلح بودنا تافو هد 1۳۱و ۰ شلوا رو مام

 نفد دنا

 رو کنان ومو ها 6 ی اس و فدا رد

 « لوصالا ف راکذالا راکب۱» « « بابل الا بابل »
 ف تاموقلا فشک » <« مالک لا ماع یف مارملا اف »
 ۹۹ لدما ماع ف لمالا اف 9 6 تاهسشتلا حرش

 یغارلافب رشااب فورعاا ندلا باهش باک حرش»
 ««كلاسملا بر ىف كالاسلا یهتنم باتک» .« لا ف
 , « نملکشاو ءامک.ا ظافلا یتاعم ق نیما باتک 9
 «فاللالئاسم غیج یف راجو فال الا دع“ لبلد »
 تاذخاواا باتک» ۰ « فاللا ی تا باتک »

 ةقىلعتلا» <« ةريةصلا 4ةاعتلا» <« 6 کالا ف

 زبزملاكللا ةرکذت » «« زرالا ةصالخ » «« ةريبكلا

 - رز هحور یتاغمل ات هیعلشاپ : ر دشع ¿لوا

 ملع ىف لوسلا یهتنم باتک » , « ندلا حالص ن

 . « خارقلا خانم 0 >“ لوصالا

 )| کی وا e ب لدام كلم )

 یسی۶ درد تن هم وا كولم نروس تم وکح صحت

 كلم . رد ردار تكنب وا نيالا حالص « بولوا

 ین دل وا یص زونه روصنم د یتوروت كملا راشم

 هنتیح سدق .هلا سولح هربعمتخن هد ٥۹٩ «هلتهج
 قرهشا وا هللا بلص لها نالوا طاسم هطایمدو

 ندنلا كراکن رف یرارب قوچ رب هدنتهج ماشو سدق

 كطایءد ییماک كلم یلغوا و ؛
 a هسا یا ینا ا هنص السا

 نکا ن زحسا

EIهدهرهاق .ردشعا تافو ۰۱ ٥ هرکص  

 ا یننارفسا نبدلا فبس

 تءاقا هداروا بورداب لا ارس



 ف ی س

 (كنارغسا) درهلا ءاروام ,بولوا ندنسهنارا ءارعش

 «بولوا نک اس هداراخم ادتا

 لیا نداهاشم زراوخ « كرهدنک همزراوخ هدم

 ۱۲۰۰۰ .یدشلوا رهظ« هنتياعرو تمرح كنالسرآ

 هدنسام كکب غلا ارٹک | ك ود راو ییاود یواحقس

 هرظن هت رال نع كنا رمش ربهاشم 1

 . یدنا ندنس هبصق

 شمرونوق وا

 رد وس

 یه و و | ووا ۰

 ند | ج ج
 ندناهاشم زراوخو ؛شفل و هدهزراوخ تقو یلبخ رب
 با سم .یدیشلوا لئات هنناسحاو تاغتلا كشکت دم

 > برا وا

 :ردندنس هنر رب تیب یکیا رب وش .ردراو یناوید
 هتسیرک یرازب قلخ ون مت رد یا

 هتسیرک یراهب را هحوبت وت رپ

 سد رک یراوحو بیج هدیرد مي

 اط کام
 ِ ۱ یوفر ندلا فس

 « بولوا یسبجمرب كنکولم هسک ارح نامالغ نروس
 هدنن رصقلا نیب ءكرهدنا دومق هتخ هدنخرات ۸ 6

 هرکص هنس۷.یدشمریدتا انب ی( هرهاط ةسردما)

 كلام نسلا ثداح نالوا یربخا كنهسنوالق كولم

 زکسو ؛شعا سواح هت هدقدلوا غلاب یاس اص

 ۱۰ ًامج هلدوعق هتخ هجرت بحاص هرکی یا قجم

 هدنحشرا ۰ SL قونک درو تموکحیآ ۵ هنس

 وبا رصان كلم ییغوا و

 .ردشل وا یناخ حرف تاد اعسلا

 نا تافو هدنتشاب ٠

 دم ندلارون ن )

 رز ر (رکب یا ن
 تولوا یکتا تانک لم ناکم ات نزوس تهوکح هنگ.

 ندا عاعش ى نالوا یسناب كهروک ذم تلود

 كرهک هترامآ دنسم هد 1۲۱ هرکص نددشروخ
 تافو < هر ندک دا ت موکح یارحا تدم رب

 ۰ ردشع |

 ۱ مسد ندلا فس

 ۷ ۱ یزاغ نیدلا فیس
 :ردىعسا ترکی یا زاد

 تلود بولوا یسیعکیا فن هر وک ذم ءا صا یسیجرب

 كنیکنز ندلادامع یرد نالوا یسو« كنەروك ذم
 رو یردار نک هنر هدنشرات ۵۱ یني هدننافو

۳۷۳۹۹ 

 و رکیراید و لصوم هللروشنم دوم ندلا
 ار هبیلص لها یتاقوا رثک او ؛شلوا یکاح

 "6 «هرکص ندنراما كل هنس جوا .بوریک هللا
 هردشغع ا تافو

TEرد كن .روک ذم كولم ی  

 ودوم نیدلا بطق یردب «هدنخ رات ۵۰۰ ؛بول
 رون یم .هنرزوا یتافو كنیکنز ندنا دامع

 ؛قرهنلوانییعت هنراما لصوم هلروشنء دو
 ۱۳۳۹ کس لدآدروس تموکح هس
 .ردشغعا

 * ( رفظم كلم
 روس گر ل | رطق نیدلا فيس

 ب ىلع رو صنم كلم) .بولوا یسبعچوا ككا رتا

 لم هدنخرات ۱۵۷ هرکص ند (كسا زعم

 نالوا شعا زواج هنیرلفرط ماشو ؛ شاوا
 و۷ رفظم «بودبا قوس کس

 -تدم .ردشاوا توف هدنندوم اب

 2۹ | نوالق نيدلا فيس

 ls رفظلا فس

 ر « سلاجلا رد » « تولوا ندنس

 ۰ ردراو

Eهر دیلو نب للاخ  
 ندنهاندتلا-ر ترهح ۳

۱ 

۳ 

 ههرا e نزی یذ یرد «بول

 ل طارعا مور هل اق مو رگ و < بولغم

 .هدهسیا شقک هبهبنیطنط-ق «نوجا دادقسا
 5 :اوریش ون « ندنتشدم هنل وا فاعسا ییولطم

 وا هبا شما تافو هداروا ییدنکو ؛ شقیک
 دبا ادوم هنع هل رکسع نارا فیس هجرت بحاص

 هک ا بولغم قورسم یغوا كن هه را «دكر

 ۰ . ردشاوا قفوم هحارخا ند رعلا ةر زح

 رقاد «بولوا لصاو هننامز ك دنفا (ملص)

 ها ندنتوبن كنبدیعس دیفح هبلطلادبع یوبن



 یخد هدننایم ها هلتتسانم و . رد وص یتا

 هباکح هدسیع ناسل قش نه لک رم كنو . رد روک

 هجرت هد هن رأس ] اوروآ 2 «بولب زاب هدنزرط

 . ردشفلوا

 روم ( هاش ن مهارا ۳م 1

 و و هاش فیس 1
 ۵٩۹٩ ۰ رد راو یناتکر هلناونع < سوسلا ةا

 . ردشعا تافو هدنخ رات

 Siph ى08, ٩ذ-) وتنافیس دوخاب ۱
(fanto ۶ندنریازح هدالقیکك نانو  

 نع لاعش كن سهردرح (سوش ر.) «بولوا هطآ رب

 ثاثمرب . ردمقاو هدنقرش ك ( ساراي ) و هدنسب

 یسهیحطسهحاسمو هرتمولک ۱۸ ینو «بولوا هدناکش

 كا < بولوا رب ر قلغاط . ردهرتمولیک مپ ص ۷

 سوبا ) نانلو هدنسهترواو نالوا یر كکوب

 لحاس .ردراو یعافترا هرتم ۹۸ هكنغاط ( سابل

 رب هدنرالحاس ییونجو یبرغ «بولوا زود ییفرش
 .ریشانب روناو هنسیضمب كرلب وق ول .ردراو ینوق چ
 .ردتبنمكب «قرهنلوا ىقس هللا هرد چاق ر ییضارا

 هرادا هدشروص هبحات ر قلم هنساضق ( سولم)

 یک .ردنرابع ندشک ۳۸۰۰ یسلاها .رونلوا

 ا (هینولولا) عقاو هدنرف یسقرش لحاس

 قسمها هنوکرب هڪ رات .ردراو ید ییوک شب رو

 . ردقو یسهقیتع راثآ و

 تئاذ کیا ندساقع ءارمش ءامدق | .
 2و شک
 یناث ناخ دیزیاب ناطاس «بولوا یلب ونیس یسیجتر

 «هلغملوب هدنرلتم دخ «نکیا هدهبسامآ هدنراکلهدازهش

 هرلاضق قوح ر هدنراتنطاس دهع كہلاراشم هاشداب

 «نکیا یسیضاق هبفوص تباهن «قرهطروسیب نیم
 دا یضسم نالوا یسهد رک.اش « بودا تافو هداروا

 | سونی ۰

  ردندنل مع رب تاب وش . ردشغل وا نفد هدنسهربطخ

 بول وا تاق یکیا یب یدلکوب ېک یس

 a < هلزوک رب هکر کم یدلرا

 شاب هدناود «بولوا یلاوبناتسا یسیفنکیا
 .یدشلوا یرادرتفد یلوطان آ و ماش هدمب و یج هعطأقم

 تب وش ۰ :واشماش ر هدنرود ثآ ات ناخ داص ناطلس ۱

 3 : راک را

VV ف ی س 

 رس داي يک ییدرب و ريخ ندك-ةلز یو

 رله شچآ نیزغآ هیابص شغوط قلوق لک

 تب وش «بولوا ندنسارعش نارا 3

CEEز وا  

 ارنارکید وت ضوء دریذپ ایک نم لد
 تاق نارکیدب وت دنا یرکید وتب

 زدنارا ءارعمش رهاشم :

 Rt OP ۱ یداخم ینیس
 شعبو ,یسهلاسر یا راد هنامتمو هضو رع «یدا

 هدننامز كدعس وا ناطلس .ردراو هدلاثما بورض

 بحاص .یدبا شعثیروک هلا یماج انالومو ؛شماشاب

 - ذن هللاراشم «بولوا قفلا یخد هلهاشتلود هرک دن

 تسمدب هدنرشم قجنآو ینا كب هدننلقسآ هدنسهرکا

 :ردندنرامشا *هلج تب وش SL یغیدلوا

 اصوخ دب نآ هتشک دن هک د راد وزرا

 ارم وا یوزرا رخآ تشک دهاوخ هکهو

 «بولوا ندهینافعءارمش نیزحأتم ۱ تك +
 ناو د كن ارزو ضءب ۰ ردنآ هب رص,ق ا

 كناشاپ اطر لع یسلاو دادغب تدم لوطو هدنرلتاتک

 هل سيلا فنص وا هشر هدعب « بوالو هدنتیعم

 ؛ شفلوا بصن هرلقل رادرتفد شعب هدیلوطانآ

 لیخ ر .ردشعا تافو هدههانوک هد ۱۲۰6 و

 :ردندنل نع رب تیب وش بولوا یرا

 یس یا هاش لعەدزادوس لد

 مجرب تیلکحو ثحب ردیلهرای یلەدیا

yT ی 
 ك ( وف غنیموب )و هدنغاعس ( وف غنیمو ) كنتلابا

 (وه یآ وه) قرهلوا هدنسب رغ لاعث هرتمولیک ه۰
 5 ی رک اضق هدنعشم كاج (وهوش) مات ةا
 ۱۱۱٤۸ هللا ام ضرع ۳۷ وارا هیت
 «هدهسيا هبصق ر كحوس .ردءقاو هدیقرش ل

 .ردقوب هع# تامولعم رب هدنقح یسیلاها رادقم

di.> (Si-fing Hsien) 

 9 ندیارا ءارعش ؟د رهم
Eاشم زراوخ ما ۰  

 تیا ییا وش ود اا یادم ناطاس ندناه

 : ردندنر وهدم لنع



 ف ی س
 تیعل یو لد كنس راك یا
 راوتسا كس رد س نوچ مد ردنا وت ر4

 یرب نييس وتوچ یاپرد هداتفا كنس وچ نم

 ندب ییس

 رات کوا وف رب مهاک EO مس وومه

Rm | ۱ ۱وشن رو  

 ۔ واق ) هدنتهج بغ تانسهربک ۳۹ ۰

 (تویمخزاجاب) ءبولوا ره ر رولکود هنغامرا (سآ

 كرهدنا نایرح یغوط هف رش ادتسا لب اعم ندنغاط

 ندکد ج ندنجا تنهبصق كجوک رب نالوا یمانمه
 عساو « كار هود ی رغوط هب و:> هر در ۷

 هد رق یسهبصق (وافناس) رورلاب ندنجحما كنىداو رب

 هدنرلف رطیراقو كنس داو .رولنکو د هغام را رو دم

 .رونآ و یلدع۰ نویس [هدنرلغاعآ و سالا

 هدس رغ نادوس ( ۹1162550 )

 ( لولاب لهام ) مبات هنغامربا رن
 ۱ ۱ ۱ و هدنرانکیناج (هل د هنوق) ناکود هن ره

 وسأفبس

oVهللا یلامش ضرع  Vor rًهدس رع لوط  

 بولوا هبصقرب یواح ین ییاها كس شب تردو مق و

 اتم و ( هیت ) نانلو هد یس اھ كب هسذارف

 ۰ ردن زک

 ماوقا هسامرح ( ۹۱6۵19۲۵5 ) ۱ ا

 كنسارم نر «بولوا ندنسهعدق ] ۰ «

 هنسارم رسو هدءب . رلب دیا مو اه هدنف رط غاص

 ( سوسورد ) ندنرارادرم امور . یدراشلیاب ردق

 قاط ر ندرلن و هد عب ء بودیا بولغء یر دنک

 نر یعجوا ۰ یدشعآ لک یر درر کنه

 - ردرلشمشب راق هرلقنارف هدیدالم
 سا کلا كەل ( 5۱6۵۲16 ) |“

 ا E ۰ 0 ۳ ۱ هباقیس
 هنموق ناقیس ندنماوقا (ربا) نالوا شعا ناکساو

 ۰ ردعغاوا عضو هست

ung (Sicca-Venerea))T ۰ ۳ 

 a هدنس 4۶ دق ر واميس

 (ES مویلا بولواهصقر سا

 (سورام) ندنرارادرس امور لواهنس ۱۰٩ نددالبم

 . یدشعا بولغم ییاتروغو هدعقوم و

 زدنا بکرت یلهنواح (ا 16 هم
 ار |

 ك(نوږین) نالوا کوس كا كنهروک ذمریازج «بولوا

 .وک) و هدنجا كزفروكك وب یهدنتهج یلیغ بونج

  ق ی س ۳۷۳۹۸

 ام هردعقاو هدننهح قرش لاعش كنسهرزح ( ویس

 هلیلحاوس نویی .بوریدلوط نامه یزفروک روک
 6 را ها و رازفروک «رازانو قوحر هدنسهرآ هر زج

 قوقیس «یک ی نیدنلو یزبکد ( یجواوتس ) یواح
 (وننو ) یخد هدنسهرآ یرهرزج ویس ویک هلا

 الاغ ق «بونلوب زافوب رب هلیمس
 .هرزج وی-وک ینورب رب نوزواو راط كنسهرب زج
 اروا كزافوم «هلکا برق قوچ هننورب رب كنس

 يد ندنتهج قرش بونج و ًابونج . ردراط كب
 ,ردضورعم هلدتعم طرح رحم یلحاوس كنهرزج
 هدنلحاس یبرع لاعثو (یحوق) هدنلحاس قرش بونج

 اک قبجا و كوم کیا هلرلمسا ( هدانوفنی )

 ا لاله کیا شعوق هبهةرآ هقرآ رانو .بولوا
 کا ءبوشلراط یسهتروا تك ءرب زح هک | زارا

 E ۶ تب یغد لحاوس راس .ردشینک اهد فرط
 ل یرازفروکو هربیزج هبشو نورب «بولوا یلیتنقبج
 ۱۰ یو هیر بونج ندیقرش لاعش .ردقوج

 ۵ هدنلم راط لا و ۰ هدنرب ا و

 امش 2 ۳۲۸۳۳۳ هلا ۳۲۲ ۶۲ .ردهرتمولک

 دنرهرآ قرش لوط ۱۳۲۳۲۷ هلا ۱۲۹۲۰۳ و
 هدنفارطا و ۱۸۰۰ یسهّراد طبع «بولوا دتم

 دمو هرتهولنک ۲۷۰ ۰رارب هلی هقملم ؟ریفص ریازج
 هطا هردهرتمولیکم برص ۱۸۲۱۰ یبهیحطس ةح

 مج برو هر ندقرش رلغاط هرص جاقرب هدنچا
 «هورذ كسکو لا دلرلا ون «قر هنازوا یرغوط هب یب

 امر نم كټ ( هوافوینسو ) نالوا ىر كوس كلا

 فقط «بولوا یغاط ( ناس یچوعسیا ) عقاو

 د یراکتا برع لاعش كرلغاط و .ردراو یعاغترا

 ۳ س یرلنانازوا یرغوط هقرش بونجو كيد
 .راقا هتهجو هدیرارنا رثک ۱ «بولوا هدنلاح

 اهر زج «بولوا (هوافونیسو) روک ذم یرهن كوب
 ورهق | یرغوط هبیلاعش قرش «هلناعبن هدنطسو
 کا .رولوا بصنم هزنکد هدننای یرهش (ایسوقوت)

 )دا ترش یخوم هیرد
 ۱۳۸۸۰ ۰ یسیلاها .ردیرا رهن (هواف ه ونل وم) نافآ
 شاب هرتمولیک میرم رب « بولوا ترابع ندیشک

 .وق ,ءاهسوقوت «هواغاق هربزح .رشود یکک ۱ ۵ ۵

 سر « بولوا مسقنم هتلاا < هل رلمسا هنیشی و

 مش (همایوحام) تكنسحمدرد < ( وحاماقات ) ی زک

8 + 



 ق ی س ۱

 : ردرارهش نالوا یرلمانمه كنسیکیا رکید و (
 ۲۵ كنرب ره .ردهدلحاس یرازکم یخد كندر

 ترد و نالوا یرل وفن هدنسهرا كس ٩۰ هل

 یسهبصق ۳ یسوفت هدایز ندکب نوا هتشب ند 9

 «( لاها ۱:۰۰ ۰ ) نافورام یخد رلنو « بولو

 نوا .رد(۱۲۰۰۰) وراهاا ۰ ۰) اعزاوو

 . ردراو ی۔هبصق ۱۱ ید يسوغ ې یناشآ نا

 كبه _ےنواج « بولوا E ییسوما ك یسلاه

 . ردندرلن دیا ده ج هدایز كا هنسهربخا تاددج

 زاب هرارلا نازبم . بولوا لدتعم یاوق
 رفصلاقوف نیشیقو «راقبح ردق ه هحرد ۷ تاب

 « بولوا هخوج یرارومای

 یتالوصح هڪاشار .راقا یخد راق نیشبق ء دن راغال

 ندهراسو یاج عون رب «رادواح , هبرآ . یاد ر

 رکش '۔بولوا لصاح ید یعماق رکش ۰ ر

 عونرب یرلقدناللوق كرهدىا ي یجنری ریلی راقبچ

 «بو ر دشیتب یخد یراکجوب كہا .رآرب راقبچ وتریپس
 .راردنا جس هما ضمب قدنو و لاصعسا كا یی

 ودم لشاب كنبلاها ید یجارخا زوطو نوا

 روک ,نوهتنآ « رقاب هصاشاب یندامم . ردندنراتپ
 ۳۵۰۰۹ هیرلنامروا دام هتلود .ردنراعند ۷

 کب ۸۱۰۷۰۰ یغد رایکهدنف رصت یلاها دارفآ و

 مسقنه هعون قوج ك یرلحافآ .ردهدنتعسو مود

 كبو قیص كره درایداو صوسصالع .بواو
 هقشب ندناجوس1۰ كا یسیلاها هریزج و .ردکوم

 . شا ردق ه 8

 ماط ر رولناللوف هدنلم ید ندر ونکو قوما

 -رلراپاب تاجوسنم
 چا, (Sîcules) ل دوخاب ۱ ل ةا

 «بولوا موق رب ندنس«ءدق ماوقا ا >
 هلع“ نداروا و هبا لاتا ندنتهح لامش كنایرم

 راشعشارب هدهطآ و لوا نر درک هک

 هلق س هلت هم“ كم وق و هز زح 8 . ید

 . یدشفلوا همست ( هیلحس ,هلقص)

 قرش لامش كناتسدنه (51161۳) ]| ۰
REهدنرک:ا یلابح هیالاههو هدنتهج  

 «بولوا ت کام ر ا هنت | یسهیاج تا هرتلکنا

 ح
 نا 9 ال لان 4

 5 و هونج ندلامش و اا لغانس

۳۷۳۹۹ 

 كيک هدرلب راقو |

 ق ی س

 ۳ هرتمولک ۰ هلبا 1٥ 1۹ « بولوا هرتمولک

 لاعش ضرع ۲۷۳۵۸ لا ۲۷۲۹ ۰ ردهدنس
 هدن ورا قشر لوط ۸۰ ۶۰ هلب | Ne ٤٤و

 - ولیک مب ۰۷ ۵ یر هیس م «بولوا دت

 هدایز نا دا هده سلا شع ما وا رابتعا هرم

 .ردیورم ی هرتمولیک میم ۰
 . بولوا ترابع ندیشک ۷۰۰۰ قجآ

 قلغاط یسیضارا ۰ ردیسهبصق ( غئولمات ) ی زکس

 - قحو

 ی ها

 ن ناعانط ( هتیعیج ) ۵ دی درو لان هلبا

 و هرا اعم و هس رع دودح كويس رللوق ندا

 رهمش قوح ر یخد هدنجا كتکام هلا لیکشت
 كنرهورذ كسکو كلا كرلغاط و . راروتازوا

 یرعوط هونج ۰ یافترا
 شا ندرلغاط ی هدفارطا بودا طاطحا یخارا

 رېن و هک« رویدبا لیکشت ینرهن (اسیت) رلباچ
 ندکدریک هنسهطخ هلاکت «بونا یرعوط هوا

 5 ردهدایز ل ده رم ۷۷۰

 امهار ) «كر هود یرغوط هقرش بونج «هرکص
 قوت وص عیطلاب یتاوته رولکود هنغامرا ( هرتو

 . ردیلت وطر هدایز .هلفلوا قوچ كب یراروم ابو
 هدنسوم رومځاب نروس ردق هلوا نرشت ندسیام
 مو «بولوا ردات كب اوه زسسيس هدرلن وناکو

 یغوج كنبرلهردو ناقشیپای ید یروماچ كنیرارپ
 نکسمناسنا هدرهیت ضمب زکلاپ .هلفلوا لثام هناضیف
 یرلقارااب دا راحاقا هدرلنامروا ۰ ریلس هدا داها

 ا ناسنا ندنغیدلوا رو سم هلکولس

 دنت بونج دارا رکچ تحزاقوچ رانک دل لرکت
 نيشرقو «راقبج ردقههحرد ۲ ۰ نزاب الا

 نديون اذھ مم .ربآ ردق هب هحرد ۳ رفصلا قوف

 ص تکامع و راراکزور یللتوطر و قا” نسا
 یک سومو امرخ صوصخم ههراح تلاع هد

 و ماچ « بولوا بح وم خیس هع كرلحاغا

 كده دودح راراق یدمرس هدرلغاط هسیا یرلح اغآ
 عم «یادفب هدنراراب شم و هر ۰ ريشي

 هدرا هابو قوماپ رادقم رو مر رادقم ر « هب زآ

 . رولوا لصاح ر هوم یا هلا سومو لاشرو

 - وا بوسنم هن سنج تبیت ینااویح ېک تاو 2
 اهد نالبق هدنررب قلا ندهیشحو نا ها بول

 هلسوهآ كلم هدراکسکوت اهدو <

۱۷ 



 2 ی ث

 یسلاها هردزآ یراشوق هرونلو راتو یلآ سراب

 .رلردن وسم هنق رع ل وغم «بولوا هاشم هنسرل اها تس

 .راردم) ات ههحارر و ندتم هله ذم هم ال كنند هدو

Si-Kiang ( ) ۰ كنبح 

 N ه دنسب غناک 5

 هیعلشاب « بولوا هدنرلتلایا یون )و ( ناننو )

 كنب رهش (وف ناننو) یر (یوچ غن وه) نالوایلوق
 ناننوب <« هلناعن هدنسرق رش لاعم هرتمواکح ۰

 ییغوط هونج هدءبو ه یلیغ بونج هدنلخ اد یسهطخ

 ی ندقدل | یتغانآ كلوك رب > در هدیا نابرح

 تیاهن .بونود هي قرش لاعش هدعبو هقرش بونج

 ندلوص هدندودح نانو ءقرهقا یرغوط هقرش

 و(ناکهم) .(نناکناس هب ) «(وههام) هدمب و (وهغنیش)
 -هنروایاایا (یسغن آ وق) ءهلباذح اینرلیاچ (عناک اشاپ )
 ءقرهقآ یرفوط هقرش هدعبو هیونح قرش ندنس

 ندقدلآ ر 2 كوي هلیعسا (غناکول) ن Es هن
 ۰۷ ٤٥ هللا یلامش ضرع ۳ ۳

 یلوق یمنکیا ك (عناکیم) ندغاص هدیقرشلوط
 ( نانزوم ) یرهن ( منا ) . ریشل رب هليا ( غناکو )
 قلایا ( یسغئآ وق ) < هلناعن ندرلغاط ی هدندودح

 لاو تاب و هقرش هدمب هیونح قرش هدنلخاد ١

 رب ندلوصو غاصو.كرهدبا نایرج یرغوط هب قرش
 غن وه ) هدروک ذم لح .قرهلآ رباح كچ وک مثاط

 ینامربا (غناکیس) ندعاقجا وبشا .ریشلرب هللا (یوچ

 ( غناکول ) ندغاص «هلنایرج ییغوط هقرش «لکشتناب
 كم وص بول آ یترارهن (غناک یفوق) ندلوصو
 ,هدلاح یفیدلوا شا مسوت بسک یغاتبو شلافوچ
 الش شمبو رو ندرزافو یلشدناو راط ماطر

 < لوخدلاب هنتلایا (غنوق غنآ وق ) «هللا لیکشت راهل
 یرغوط هبیلاعش قرش هدعب ءهقرش هد تدم رب

 ذخا یخد یعرهن ( غناه ) ندلوصو ؛ردیا نایرج
 هلوق جاقرو «كرهنود یرعوط هب قرش بونج «هملا

 هدتسییونجا برع كت رفړوک نوشناق ء بوابرآ
  هطآ چوأ قرهلوا هدشرق یننهلکسا ( اقام )و

 كرهدیا کش هلاد ر كوس , هدنسرړشراق كن

  ولک ٩۰۰ یسار .رولوا بصنم هنیزکد نيچ

 و هاو كنس هملاد زکلا ,بولوا هدایز ندهرتم .

 یر لاکو هلیسیراقو ندارواو نوجا ناق كوم

NYY 

 أ

 9 هل ی س

 : - نوجا ررواو زود یتلآو رلیک كج وک یخد

 ی | تک

Six ( ) جور هلعسا و 
 : ردشلک ایب شب

 .رونلوا ارحا

 لب لدهنخشرات ۲۹۹ ند ۲۰۷ یدیعکیا
 د و . هلففلوا لتق هدننامز نایرلاو ,بودا
 میطرو هدنس 1 كسوتسفا .قرهنلوادع ندهزعا

 1 e اارحا

 لابی كد هنخرات 2:۰ ند:۳ یسعچوا

 سیلک بو قرش رار هلا لیریک تنس .بودیا
 : .ردشهشبلاج هنندیح وت كن

 او ه نران ۱۸ ند ۱۶۷۱ یسج درد س

 رد (روورالد هلوقسبل ۲) یمسالصا ,بودبا قلایاپ
 فر هلس هدناموق (قازاق) لانسدراقیثراق هرلیلن مع

 = رب .یدبیشما طبض یهبلا- و 1« تاون و

 ۳۹+ دمت 3 ب لج . بولوا,یرانک
 «یدمشمر و

 ةورعم EE یک تس )ا

 ٩۲۱ ۰ رد ( یترب سکیلف ) یمسا لصا «بولوا
 8 ۳۳ام فرط ط. هد( هتلاتنوم) هدنخرات

 زکولس هنق رط نابهرر هدول «هدلاح یغیدلوا یابوح

 و ۳ کج نویسیزکنا هدذکدنو

 بونلو هدرلتللاندراق و هدرلتلسومقسپ ماطر

 ]ر هرتسوکل یلعو رایتخاكی یندنکه دنخترات ۱9۸ ۰

 کم ندکد اک هعقوم و و ؛شفلوا بان | هل

 :آارجا یلبخ .بوراقج هنادبم قتیلاعفو توق

 مور ,بوشیراق هنسهیسایس روما ینامزو ؛ شفا وب
 و هد ۰ .ردشعا نییزتو رامعا یلیخ یخد

۶ 
 :E هاو تا

Siege ( ) لاا نیر تی ه.سور 

 E) LS ۱ نکیس
 | ر هرتمولیک6 ۸ كغربسن رآ و هدنساضق
 رزوا یربن ( یس ) هدنرلمبات غاص د ( نر)

 میله ۱۹۰۸۰ ءبولوا هبصق رب یزکم هیحان



 ءدغاکهخوچ ,یرهناخ ربمد :یز) هاخابد
 نداعهو تعارز ,یراهقراف هزاسو لاقتوت ,نو ۱
 یرلندع« ربمد هدنراراوحو یناکم راس هل راک

 وسان ) نانلوا قاحلا هب بس ورب هد ۱۸۱ ۰ .ردرا

 هنیراست رب یا شا ی ک كنکلسن رب ( نکی

 .ردراو یبارس کیا صوص
Sigurd ( ۱ 3 < ) راج جورون 

 ا UR نادر

 ءبولوا یناخ و یلغوا (سونغام) یعج وا یسیجترب

 ی رار هلردار يا هدئسپ دال جرات ۱۰

 یجندب «بولاق زکلا هدعن هدهسزا شک هتم

 تم نع هب بروس هح هرکص ندنس هر ا بلص ل

 ےدراب هنسعا طض ینادیص كشودو یک ا ی

 هب هدن الان و رع .ردشلوا توف هد ۱۱۳۰و ب ؛شق

 .یدیشهردنوک سوبقسا

 ینلخ و یلغوا كدلاراه یجدرد ییعکیا

 (وذسا) یزردار ًارابتما ندنګ رات ۹ «بول

 ۱۱ 6 هو ؛شمروس تام اک هدکآرب هلب | (ناتس ۱

 .ردشعا تافو ه

 كد هنخرات ۱۱۰۳ ند ۱۱۰۲ ینیعچوا

 .ردعلوا هرکص ندکدرو ٩ مک

 ندنرازح نیلف ) ۲

 رب تم هنس هرز زح ل دو( ۳

 كنطخ یلامت ضرع "٩ یسیونج یاهتنم بو

 هرتمولیک ۲۰ ینو هم غندقرش .ردعقاو هدنلاع ز
 ةحاسم «بولوا هدنسهرا هرتمولک ۱۰ هلا ۲۰ یتا

 ۱۲۰۰۰ یبیلاهاو هرتمولیک میرم ۰ یس هب

 ۔وطر ردق کكنراهطآ نیپلبف راس یساوه .ردیش

 رونک عون رب «وئاقاق ,رصم « جرب « بویلوا ىل
 هدنلحاوس .ردقوح یرهدنام .رولوا لصاح هراس

 هلبا ) نآ و ناق ) یر هبصق . روئلوا دص قبلا لب

 رد
 هدالقک نانو ( 51001005 ) کر

 سولیم «بولوا هطآ ر ندنرازج س وک
 ۳۹ ۲ یو هب یی رغ بونج ن دبق رش لات . ردقلمهنساض
 ا اإ ! یک اوءرتموای
 .ردیشک٩ ٩٩ یسیلاهاو هزتمولیکم برس ۲ یسهیس
 ك ( نولونآ ) هلدتقو «بولوا یواح یهرق ر زکل
 شفلوا لی و هباسدلک هه دعب و شنل ص وصخ هننداس

 ل ی س ۷1

 ر هطآ ك وک ض + هدنفارطا .ردراو یدبعم یتسا ا

 .ردراو ید
 (510۲006 ۰ نوکبس دوخاب ۱ ۴ ۹
 روهشم دا كم دق نان مه 7 2

 كنسهرزح هبش هروم «بولوا ندنرارهش کا لاو

 هدنیصنم كشر ( سونا-آ )و هدنسیلاعش لحاس

 مسر صوصلا يلهو هسة عییاذص .یدنا عقاو

 . یدبشلن ربا كب هدرهش و یرلتءهنص قاشارتلکیهو

 تيكر ویلو سوبرت.د لوا هن ۳۰۲ نددالنم

 یهدنتسوا كنعق وم یسا «قرهنلوا ب رخت ندنفرط

 ؛ شفلوا RE ق هلمع- | ( شایرتمد ) ەدە

 ند نفرط ( سوتارآ ) هدنخرات ۲۵۲ داللا لبقو

Eتنهتفتم تئیه و «قرهنلوا لاخدا هنقاغنا  

 . دیک هنلا كرلیلامور . یدیا شک هنمکح یزکرم

 تکرح رب تیاهن « بوتوط زوم هبیندن هرکص ندک
 یرهارخ

 ىسياق كنم همنصم ٌةهينبا ضعب «بولوا دوجوم مولا
 . رويل روک

S11 ( ) هدننسدب ف لامش كيهنایسا 

 «بولوا رہ ر میت هنغامرا 0 و

 ندنرلغاط هب رتسوآ هد لاس كنتلابا و هطخ نول

 < كرهدنا نایرح 9 هب رغ بول < هلئامس

 ۔ هطخ ههلاخ هرکص ندقدلآ یاح کیا ر ندفاص

 ییغوط هبرغ ءهلا لوخد هنتلاا ( هساروا ) كنس

 (وغول) هلا هروکذ م ثاابا هدهفاسم یلیخ ر «بوئود

 رب ندلوصو غاصو < لیکشت یندودح طخ كنتلابا

 هنغامرا ( ونیم) روک ذم < كرهدیا ذخا یاح چاق

 ندنکكنوینیم لصا ییوص كنون هداقتلم . رولنکود

 هک ۱۸۰ یا شا ادا
 «هدهسا روم و نوکسم كب ینارطا كنغات ,بولوا

 ۰ رووا دا ند وص هعصارا

 رم قره كنمل وطان آ ىنعي هدر وفا 9ا

 نهلودلا فیس «بولوا هبصقر هدنرلف ] " «

 هد «نادلبلا مم « یغیدلواشل دیا ندنفرط نادم

 .ردروک ذم
 هدنسلب ونجح ےس كناىلاتا | ( Sila ) هرز

 .ازناتف) و (همزوق ) كاس هطخ هر الق

 یسهورذ تك کو كلا «بولوا غاط رب هدنرلتلایا (ور

 راسو قادو شاد « ماچ .ردهدنعاترا هرتم ۰

 بی



 ل ی س

 «بولوا روتسم هلراام صو رانامروا یواح یرلجافآ
 تدم لوط درلنااوح ندا مانغا یعر هدنتسوا

 یرلق دلوا ندنلسن یرلن السم برع نر وس مکح هدهر الق

 یساوه نزاب «بولوا روتسم هلراق نیشیق . ردنونظم

 .ردلز وک تم

S1114 ( ۱ ) هدنفرط قرش كانایسا 
 كن هسنلاوو هدنتلایا (همسناب یو # 7

 یی ) هرفوبلآ یک هدنسیبیغ بونج هرتمولیک ۱ 4
 - اضق (هتنروت) هدنرق للحاس برغ كنلوک ( هریعلا

 جرو یسلاها ۳۹۷۰ «بولوا هب صق ر قلم هنس

 .ردراو یتاعور

 ءبولوا ندنربهاشم امور ( 5۲۱۱۸ )

 شلاق لومم كننادناخ (سویلن روق) ۱ 7

 هنس ۷ نددال.م «هدلاح ی دلوا بوسنم هنلوق ر

 كسورام هدنحرات ۱۰۷ دالملالبقو ؛ شم وط لوا

 هلغعارق

 هبهلواقم دقح هلبا ( سوخوب ) یرادمکح ( هبدیموت )
 هس و رام بودنا مت ی (هتروغو) و ؟ شوا رم

 یندسح قرع كسورام قیقفوم و . ید مرک

 .یدشعا ادم نک هدنفع نادعو وا «بودیا تی رم

 ین داقعا تب وب 6 بودنک هاش رف آ eer عم

 ١ دادرهم هد ٩۱ «بولوا (روتر) هد ٩۲ دالبلا لبق
 (ایقودایق) نالواشلراقیج ندن کلم ندنفرط

 ا ناہاکشاو 0 هنتک یا نازرابورآ) یر

 . ىدا شعا قافتا دقع هلبر

 شقلولآ

 نالبجا یثراق هدادرهم «قرهنلوا نییعت هفلسولسن وق
 هنسهدهع ید قارادرس قدنف رط 7 هدرفس

 وزرآ یندنک یترومأم و سو رامو ؛ شُغ لوا هلاحا

 وذل ییوتانس هلدادما كنيلاها ماوع < ی

 « هدهسلا شغا لکشت ماوع س سلع رب

 هنارلاخ « هلتمحاص هننرکسع یهد (هنایماق) سو رام
 یو رام و  هداما یی ونانس « بولوا لخاد هامور

 هدادرهمو ؛ شا دو و ةافاکم 2 كح هر دلوا

 ءطبض یاو ادا ,بودا گز

 ( ینازرابو رآ ) موق < < هلروص ها سا نداروا و

 هداصا هنرلتخش ی( دم وقس ) یراد ( هنتي )و

 ا دةم هل داد ۰ نالوا نلاط هلصو شا

 ین را رادفرط ارت تک مدار ۲ 2 ندکدتشا

 «هرزوا قعشا یعوا هللا سو رام نالوا هدکعا لتقف

 یرارادفرط یدنک .یدشعا تدوم هابلاتا هد۸ ٤

 هدنندوع هبال تا

 هد ۸ کو ی هیلخاد هی راحم نالوا

 بودن

 ۱ هل دادما الآ چوا ییدردنوک كسوبیم و و

 هور هنارفظم هد ۸ ۲ هرکص ندقدنازق هرام جوا

 اسوبرام «بولآ هلا یفاراوختوخو ؛ شاوا لخاد
 «هرکس ندکهتبا ET .یدیو ین ررادف رط

 ین راکا« و لام درگ

 وا شمر دتیا مادعا یش هک كس شب ندنسابنغا

 امور «نوجا ےس رکن

 ور هنلوا باذخ! روتاتکب د یدمرس ندنف رط وتانس

 دوم ,هلفلآ هنلالقتسا دب هل ماع یتموکحو توق

 ترد یساضفا كنوتئانس «كرەدبا ريہغت

 هو ؛ TET غالبا

 9 هتس کما .یدباشقار مور ندقح ا

 ال | لبق هم کش ندکدروس مکح هرزوا لاونم

 رو ؛شملکح هفرطر «كرمدا افمتسا هدنشرا ۹

 SEE ٩ ردشعا تافو هدنشاب .

 یساسا

 ۶ هیفس .
 :نوچ دلوا قفوم هدنشبشت ره قجحت آ بولوا مدآ
 یا یوم یدک

 كنو » هنشاط رام «قرهنل وانف دو لق هامور هلب الا

Eرت وک هنیرلنعثدو كليا هنیرلتسود  
 چ

 رانج .یدیشتا باتا

 621 را هرابم ر

 ۳م ءربزج تادنرس (ه 7(
 ردم ا م نارو هدنرلن اسل او روا 7

 بوى وا لوه د همالسا نویفارغح منا و

 ووه توفاب .ردروطسم یغد هد « نادلبلا مح »

 رکص ندکد نا فی رعت یهرزحو هدر ول دم اشک

 تادلرس » «هدهسرولد هردهدهررزح ول تادنرس)

 ةدارتم كعسا کیا و ,هسریاقاب هنف رەت کهدنسهدام
 دوو لشالک ۲ یرلذدل وا

  Seylandلحاس ك ۶

 32 هلنآ 9 1 ددالبس
 ۸ کارو ۶۱ ییو هن بونج ندیقرش لامش
 دولوا هرتمولنک ه ٩۳ یر هیس هحباسم هردهرتمولبک

 ۳9 دروتسم هل راق یرارب شک او قاغاط یسضارا

 رلغاط «بولوا هدنعافترا هرتم ۱۰۸ ۰ یی كسکوب
 اها ردق ۰ هع و لحاس .ردقالبح و كيد

 .رارواشاب هل .عقما اب «بونل و

 | هدنزف د لام“ ( 87۱۱ )

 8 یلحاس ۱ تلس

 ۳ هطا ر قم هنساضق (نردنوت)

 ۳ هلبا هو لام” ضرع

 1 هدنلأم « ردشم ها



 ۳ 1 نر 0 و

 غیص زکد که دنفار طاوتر ایم ندرلم وق دل رعم لحاوس

 یرغوط ههرق را وص هاکو هزیکد رام وق هاک ,ندنفب دلوا

 ی ها هایمو یرلنامروا . ردنا مسوت و دادتما
 ۲۹۰۰ بوسلم هنموق ( نوز رف ) ییلاها .ردقو

 .رلر دییقبلابو یهیگر هام رلن وب ,بواوا ترابع قد
 هلتءارز ینزح و هاکمر دشش تاناومح هدیقاط ر

 بولوایس هبرق (نوتیک )یسهاکسا اتکی .راردلوفشم
 هباوهوج ملع و یم رادا كركر «یسیلاها ۵

 .روا كن ەطإ یر .ردراو یسهناخ دصر رب ص وصف

 کیا هرزوا قلوا هدنسیا اعث لحاس یرکی دو 99

 قرش لاعش كاتسدنه (6۱۱۱0۵۵۲)
 قرش راح

 2 هه ماسآ م ن 8

 ٦٥۰۰ یرزوا قلوا اسم ىس ۱۰۰۰ « بولو

 و كور نروس شرک ۷ بول, روق ۳ هدهنس و یس اه

 .ردراو یریات

 هبصق رز هدنسهرآ هبس داق هلا ه ریح
 دیاگ ۷

lS 
۰ 

 هر زاس (Sehlesien) ) نزلش هجنالآ و( (Silesie) اه
 ر لوس ه دننهح قرش کلر 4 ال

  هطخ (نزو )و (غرودنارب) لامش < بولوا هطخ
 لنا سو> و (هواروم) | : ودح هلناتسها رش 5

 .ردطا و دودع 4 .تهطخ (هحزاول) یخد بم

 یراقو . بولوا 2 هبه زاس یغاشاآ و یراقوا
 لامش ؛ردمبات هنایرتسوا ۳ ین رع بوثح

 .ردترابع ندنتلابا (ناب و ۳ مات هب هس و رب ی دف قرش

 یتلایا والسر عات ه هس ورب یخد ه زلبس 9

 و ار و دیا لھ نم مظعا مش كنتلای ( ) ء

 یر رو ههیسور ملر چوا تاب هب زل س هلهح

 - وا نوکسم هلرلموق (داوق) و (نایکیل]) ندنماوق
 رواروم ندنماوفا والسا هد دالیم نرتیبآ بوا

 یوق (نازاس) نالرا یس هب-ساج تا رق هلرلهحو

 هرلغاط ییس«ءدق “لاها 0 الیتسا ی هطخ

 ءدبدالیم نر یجنزوتط .یدراشتروکسوب یو

 | نامر هدننامز ا هطخو هردن ات هیرتسوآ

۱ VY ل ی س 

 كوس ییدتبا سیسأت ك ( قولیوتاوسا ) یهیواروم
 یاسقنا قاتم كتلود و «بولوا ندنکلاع كنلود

 شیک هیت دب كنترل قود ناتسهل « هنرزوا
 شعثاچ هندادرتسا یرنه یجترب یروطاریعا اینالآ و
 ندنزهفود ناتسهل .یدنا شمامهلوا ردتقم ەدە أ

 هدکد تنا ےسقت هنلغوا چوا یناتسهل والسا و یحچ وا

 ك ( والسیدالو ) نالوا یرلکوس كرلن و هیزلس

 جرات ۱۱١٤ هدننافو تب و و و هنس هصح

 هیساتم هدنرانپ یه زاس یلغوا چ وا هدن سو دالبم

 نالوا یوم دا رلن و E . هدهس راشعا

 دیحوت و طض ینهزایس نوت ( والسل و ) یجنرب
 هد ۱۲۱ یرنه یعکیا ندنرلذلخ كنو .یدشعا

 ,هلفلوا لوتقم هدنس ه راحم (داتسهاو) یشراق هرللوغم

 ناتسهج ,بوشود ه هقرفتو ماسقنا ندیکی هزلیس
 طب ینه زاس نوت هد ۱۳ ۸و یس هلخادم كنلارق

 ًارابتما نددالبمنرق یجن۱ ٤ .یدشعا جاتنا یتسقعا |
 «بوشود هششن قل اح هبل هراوالسا هد هن زلرس رل 1 ۱ هیصق رب هدنسدق رش ل مش هرتموک ۰۱۷

Uyفرح بارا و رام قوح ر ندهردنالفو  

 هب هب زلرس یغاشآ صوص | لعد هب هطخ و تمنصو

 هد ۱۷۱ ۰ یدرلشمالشاب هک نطوتو ترعه
 هب هطخ ول رلت و بوک هتطعس كنب رالارق راع هبزل.س

 .یدرلشعا هظفاحم ییتدسنح او در هرادا ت راتخم

 ینافو ت نایب ول) ۳ ناتسهج و ناتسرام هد ۱۰

 هدرود و < بوک هتنادناح ابرتسوآ هب زا بس هن رزوا

 هدندمزآ و لوخد هه طخ و ید یهذم ناتسورب

 تاک راک هد ۱ 9 ۷ .ردشعا مملو راشتن)

 هب واروم نالوا میاناکو هلن ناتسهج دنا درف یردار

 یتغللارف «كرهدنا ذاا قالارق رب هم رآ ی هزلرسو

 یک ر هد ۱ ۱۷ هو عا طو رشم هتنادناخ ابرتس وآ

 قالا کن اع اسا نوتدس ی هزلبس دل و ول

 ییافاستما ی ةح رلن اتسلورپ ا لابرتسوآ < ىدا

 «هلکلیا روج هک ا لیم ههبسور یرلدا هزلیس

 یراو ندروک ذ كننادناخ ابرتسوآ هدنشراا ۰

 هیسور .هدنکیدک .هتخت ( هزرت هرام) .بویلاف
 [دانتسا هب همان دوع ر یا قیردرف یعکیا یارف

 لافشا یب هطخ و «هللا اهدا ی دناع هب هيسو رل 9

 نالعا ندف رطرک,د یخد كن هر وابو هساارفو ؛ شعا

 قفل هقود ( نشت ) ز کل اب هزرت هرام ,هننرزوا ی

 ما هبایرتسوآ مویلا تا هبزلرس ینتعی یعالق قاط ربو



 ل ی س 6

 هب هيس ورب یم ق رک. د «كرهدنا هظفاحم ین نس هج راب نالوا

 هدلوک کت رکو هلهحوو .ردشلوا روم هکعا كا

 هلب راما یسهبزلیس هیسور و یسهبزلیس ابرتسوآ هطخوب
 هروبالو مقنم ریس کیا

 r _(S.Autrichienne) ل

 قلاا ر كنتلود ناتسراحمو ایرت-وآ

 ضع ۵۰۳۲۷ ۲۲ هلا ٩۳۳۰۳۲۰۳ بولوا
 لوط ۱۵۳۵۳۳۲۰۲ هللا ۱۳۳۱۳۰" و یامش
 مات هب هیسو رپ اب ف و هلامث و دتع هدنرهرا قرش

 ناتسراحم ]1 هج یلونح برع « هب زا دس

 كن هواروم .رددودحم و طاع هلا ابعلاض صد ارش

 ینورب ر لکشلا ثاثم نریک هنآ یسضارا هزایس

 ( نشت ) ینغاصس ( كابورت ) «بولوب هب ییا یب طخ وب
 هللا هرادتفا دودح لدهبسور .رورآ ندنفاڪس

 ندناتسراجمو هبواروم «بولب ربا هلیسارحم رلباچ ضعبو
 هلرلغاط هرصرب ندیا لکت یهایم میسقت طخ هسیا

 یوط هبیونج قرش ندیلاعش بغ .ردشلرآ
 هرتم ولک ۷۰ یا هر ی و ۱۸۰ یو

 هرتم ولیکم بص ۷ یسهیعتس اة اسم تولوا

 یزک .ردترابم ناب شک ۰ ۵11٩ یسلاها و

 .ردب رهث ( واپورت )
 هیسو رپ هدایز ندایرتسوآ هحایفارفغح تاابا و

 هدنسهلام یزکد قلاب هلمماع ,بولوادنام هناتسهل و

 ناو دم دیه هیسورپ هلناتسهح ردعقاو

 ییهزلرس یسیقرش مىق كنلابج ةلدلس ( تدوس)
 e هدنسهرآ هواروم هلا هطخ و «قرهتار هدلامش

 تایراق هللا هلتسلس و یرلغاط ( هکنزک )و ؛رولوا

 هدنتهح قرش «قرهنازوا 8 یمهیظع لاس

 كلا هدناخاد هبژلیس ۰ ریشالوا هنرلفاط ( هدیکسپ )
 كني رافاط هکسرک ۱۹۰ ك(رتاوتلآ) نالواکسکوت

 كا كزسهرص ( هدیکسپ ) و رو ا

 یجافترا هرتم ۱۳۲۵ ك(هروخاسیا) نالوا سکوت

 نامر هدناخاد ه واروم ینامرا ( ردوا ) .ردراو

 یدک ایش ش یلاباو ,«هلناب رح ی یعوط هب یل ام ب رعو

 یخد یغنامریا هلوتسیو « ېک کی دریک ب هیسورب «هرکص
 ارت سوا ( ردوا) .ردبا نام هدنتهح قرش كتلاا

A 

 ی ر) هیعاشاب بولوا یرلءبات قوح رب ه دنس هن زا س
 2 كرا و .ردب رباح هسل وا و هحوارتس وا  هبوا

 ۱ مق نالوا قاغاط .رداکد ماص هشافس ریس یر

VV 
1 

 1 ۳ هه هدزو ءنامروا ی۳ ٤ هدزو «تءارز

 ا ندنعاونا زاج یر از7 كاره او قوح

 هدافتسا قح ندنحارخاو عطف هما رک «هدهسیا

 یرلن وق صوصل ایلعو یسهیله اتان! وح هرومهنلوا

 رادقم یخ «بولوا ینا كب یرلسنج و قوج كب
 هدهحرد ید E .رونلوا جارخا یغام

 ولوا ترابع نددروکو کو ریمد هدهحرد یک او

 ادیسهندعم هایم و یرلقاحوا زا وتراو صم
 ذ 1 ره تبارتسوآ عیانص هدتلایا و . ردقوح

 هقشب ندنراهناذک و د هلبر هناخ ريمد «بولوا یرلبا

 هت را ا یک را هللا تاجوسنم كونو

 تولوا لمکم كبو ددعتم یرللو . ردةوج ك یرآ

 )۶ كركو ندهنلم تالومعمو تالومع ك

 لوا ارجا ترار كالشیا ك 9 داوم ن اک

 Ey والسا ینصت اب برق كنسیل اها

 و نالآ یرادق یغاشازآ ندنو «وارومو یلءح

 زمآ ثكنسداها ناتسرخ . ردیدوم یردق كس

E۱ 5 . ردکیلوتق یروصتو ناتستورپ  

 ایورت و «بولوا ۷۲۱ یراهرق و

 ۰۰ ) جام «( لاها ۲۸۰۰ )

 . 7" ۷۹۰) فوردنرک ۰۱۳۰۰۰ )
 خاد .رد (۹ ه) لانیدنارفو (۵ ۰ ) ژارتسوا

 زاد ۳ .هیلاع باکم ٤ ء هیلخاد بتاکم ٩ هدتلایا
 !انص۲ «نتکم كراع تاللا راد ۱ :؛نیللا
 ۱-۳ ءیتکم تعارز ۳ ءقیسوم ۱ «یتکم

 ادا بتاکم ۶۷۸ و ء یتکم تانا ٤ «ثانا عیانص

 ۱۳ نادر اش كنسهلج  «بولوا دوخ وم

 ا .ةنم هباضق ۷ تلأا . رولو

 و ؛ ردراو ېن سلحم رب بک
 اب هن ددع

۳۱ 3 



 و كمردنوک اضعا ۱۰ هنسیموم نائوعیم 7

 هردعنأت هب هوار وم هج هب رکسع "هراداو هل دو ددا

 —(S. Prussienne) ماته هيس ور

 هدنس هش وکی لونج قرش ا هزایس <
 مق كنغل هقود هبزلرس کسا «بولوا تلایا رب ا
 رب ك( هجازول) یراقوبو ندنغاتنوق (چالغ) 2

 (سوسوشا) زک| اب كن هزارسو «شغلوا بکر تن ا

 رداد الا هنتلابا غرودنار هلی اض

 غرودنار هل ارث تاایا و هل س هک دودح یکیدم

 2 هلب رلتل ایا نزوپ

 هللا هواروم و هزل س میات هاب رتساوآ ,ایعلاخ 1 اب ون

 هل دو كح هس ور ی هلن ا ارش

 هلناتسهج ندنتهح ی رع بونج «هلیدودح ابرتسوآ ین
 ا2 هلیتل ایا هسقاص فی ۳ e هسقاص

 یلاعش ضرع ۰۲ £ ۳

rr roقارع لوط ۱ ۶ ۰ ا  

 هب لونج قرش ندیلاعش ب رغ .بولوا دتع هدنراهز
 ۱۸ ۰ یا هدنر شک او ۵ یو نالر

 ملا ۲ یسهیعطس ٌهعاسم ۰ رد هرتمولپ
 . ردراو یسلاها ۲۲۳۸۰۷ .بولوا هرتمولب

 . رد رهش والسر یزا م

 برخ ندسونج قرش ییهطخ و یغامرا (ردوا)*
 قرش لات « بوراپ هبیکیا الوط یرغوط هل
 لكشلا دعم هلراهووا ناتسها ینصن نالاق هدفت

 فصن یهدنتهح ییرغ بون> «هدلاح ییدلوا زود
 كن رلغاط (هتدوس) نارآ ین دودح ناتسهح یرگب

 نانازوا یرغوط هنسارحم روکذم رهن و ندنراکت
 ردوا .ردل هضراع قرهلوا ترابع ندنرالوق ط٣

 هزلبس ایرتسوآ ها ینرہن (هوا) ندلؤص یغنامر
 یدودح طخ ۷ ارا یه زلیس هيس ورا هلم

 ندقدلآ یب (هسلوا) ندلوص «بونالشاب هک ا لیکم
 اهد زار هرولوا لخاد هس 4 زاس هیسورپ ۳

 یغاشآ نداروا .توفگ دن روا یغاش

 (ژالسر)و «ریکه نلاح اص هریس نوچ ا رایک تجر
 ۔رحو رس هدنمآ ید راک كوا یاش |

 هدنمکح یتایح رک تهزایس رې و ۰ ر
 . رول کود کو هد یس هب راح هایم نوت نامه ء«بولر

 «هدور : م ند (هسلوا) ندغاص یرامب ات هعلش
 ندلوصو ؛ چراب ,دیاو روتسا . هناب الام جدول

 .جالف « هسین « جولپنچوه <« نیو هرکص نداپر

0 

 رد دودحم

 لی ۳۷۷/۵

 هردەراسو رو «خابحاق ,خجرتسیاو ههول تالهوا

 كي یرلقاش ك.ش ط رب و كحوک یقاط ر دلرلن و

 NE اص هننافس ریس یر جد هلنلوا یلشبنیا

 قرش بونج كنسهزلیس هیسورپ یغنامریا (هلوتسیو)

 یهدنغ یاهتدم ك طخ .رودیال کشت ی دودح

 نالوا عبا هب هن وط .ر دما هنغامرا (هبلا) رب چاق ر

 ناعن هدنلخاد یدودح هراس هدیرې (هواروم)

 كب رلک هدرلغاط « هدهسیا قوچ یرالوک . رودیا
 - وا هدنلاح قاقاط» و غیص كب رلدک هد ءووا و كج وک

 ( هتهسرحمت وق ) ‹ ( 4 هسهوالشا ) یرلکوس كا «بول

 . رد (جاترور )و
 هرزواتیموح ریاربهلعلوا عبات هعافترا «یساوه
 ًابداقم هرارحلا نازم نیشبق هدلاحره «بولوا م

 قوت وص اهد ینرط قرش

 كر دوا .ریشرت یخ د موزوا ہد ذب رع یامنم «بولوا

 .ذم رنو تبنم كم رلیداو و راراب یکه دنتهج لوص
 زا كب ی۔هالا ءوق كرهووا یهدنغاص كر وک

 تقدالوس بول ربا هدایز كب تعارز نف «هدەسيا

 . روروط اشا ندرفص

 هدزو زکلاب كنسضارا رولو ارجا هلتسمااو

 . هاب و هرات ی هه هدزوب . بولوا شوب ی 4
 .ردنامروا ی ۲۸و قلیلاحو اعم یس ۲ راج ی ۸

 فالو .رادواح « هب رآ ,یادفب یتالوصح هعلشا

 ت ر دسآ ات یسیاترث کا ب واوا ترابه ند هر اسو سناتس

 راد-ةم ر .ردقو ج یخد یراراج یجنص

 . رولوا لصاح یخد هزاسو ر ونک ,نوتوت راه

 ,بونا و رلجافآ لوبقم راس هلیهاونا ماچ هدنرانامروا
 .ریلب رب دنیا هتسارک یخ ندرطاج میت هنغامرا ردوا

 هدایز ییاقها كنبلاها یخد هدکمریدشرت تاباوبح

  ه زیس

 هدنلخاد هطخ هروک هنقتساتسا ۱۸۸۳ «بولوآ

 «رفص ۱ ۳۹۷ ۱۳۰ ۰ هلکرخ و تا ۲۷ ۲

 «زومولط ۱۸۱۷۲ ۰ نوت اه ۵

YAYهد یرلن اف وق یرآ . یدیا راو یعک ۰  

 نوت هزل یس هګ داعم . یدبا هدنددم ۲۷ ۳

 یراقو یر «بولوا یرب نکنز كلا تایوروآ

 روک کیا مساو كب هدهزایس یغاشآ یرکیدو
 «نوشروق لي” « یرلا دعم ریمد ددءتم « یدعم

 «ص ص . رونل و یخد رلن دعم سا وقنح < قسرآ

 یرلفاجوا هراسو یروماچ یجهلو «نیتنایرس ءیج ا
 یخد راحا تی۶ یذ شعب هدرلغاط . ردقوج یغد



 ل ی س

 هدنس هنزل س هي سورا هد نخ را ۳ . رونلو
 ٤۱۷۷ ۹۳۰یروکذدعم هتالنوط ۱ 4
 .هل وکریمد هنالنوط 11٩ 1۳۰ «تیکنل هنالینوط
 ۱۷۷ «یسه وکو قنج هتالننوط ٤ ۹۹ ٩۳۰ «یم
 رقاب هتالنوط ۷۱۰۲ .یسهلوک نوشروف هنالنوط
 ٤ سلوک قین-رآ هتالیوط ۵ ی
 هتالن وط ۷۳۰ «تیریکش ماح هنالنوط ۲۷ ۴
 شموکو لک ٩۱۷۲۲ هیفصتلا دهب و هدوس شماح
 یرلبا كا كن هبسورپ هبزلیس هعجنانص < ریل راو

 هقشر ندنجارخا هروکذم نداعم «بولوا یرب نانلو
 ربمد و ê قوح ك صوصخم هلاعا یرلن و

 .ریلسابیاوناكاناو داوتالا و هنکام ,قرهنل و رهناخ
 قوج ك یتالومسم قلعتم هناسوبلم هقشب ندنو
 راسوز ۳ «هخ وچ ندنتکو قوماپ و .بولوا
 قانآ « باروج «هلناف «تناغ .هقاش هللا تایوستم
 تاللوصحم و یر هناخغاددو یر هش راف راو یاق

 ES وئریسا «هریب کش نالا را_ةح ندهبضرا

 هدیرهش راف لئاع کوو هویک یاز زحا «دغاک هلا

 .رولوا لوغشم هلتمنص یا ر كزرل اها .ردقوح ك

 نالوا یزکس كتلاا نوت یز کس هیاشاب كد انص
 "تر ال مو تال وصحم و نداعم ۰ رد ره ( السر )

 ینسارحا تراجت ر كوس عیطااب یلرث یک كن هبهانص
 نالبحآ هلءف رص غلابم لیتیاک هنس ر ءبودیا 9

 هلرالو ریمد نالوا دک لدا شکم ا را
 3 و دم کجا لس یترا یخد قرط راس

 هنغصذو كلوتف یهداز ندنفص) كن تلاها

 GE N «بولوا ناتسور یرادقم برق

 ی ۰۲۰۰۰ .یلمل و ۰ . یحیسلج , ردراویغد
 .ردنال | یروصقو دناو ی ۳۲ع۰۰۰.وارومو لج
 7 هدنکلع 2 .ردهداز قوح دن طنکوا یرلن داق

 یضارا ثک ۱ .بولوا فوج كب ناکداز راسو رلسنرپ
 رد یو دا رلب وک < هل دخل وب هدنف ره تح كرل وب
 هرزوا تشکا رل وک و . كالتفح ع

 «بولوا ترابع ندهناخ هرص رر هدنف رط کا كلوب

 دلرلیلیوک .ردراو یرلپ و هرتمولیک چاقرب كنيرلضعب
 هلنا و لوم#م ندحبریک یو هج ابرثک | یر هناخ

 یرلهاخ یلتروا هلدیمرکو ریکراک ,بولوا روتسم
 نالوا یحاص یضارا هدنر هروا ك.غوح . .ردردان

 .ردلزوک ك هسلا یر هبصق رول, روک یغانوق اکی

۳۷۷۳۹ 

 ی مع ۷ 0۳۳۰ چ
- 2 0 

 ل ی س

 دقمو ی نالوا یسیااها هدایز كد iors و

 : ردریز هحورب یرلسوف

 ١  fro (۰چنديا وا ۰ 3

 ۲۲ 0 هسیاف ۳۳۰ چل روک
۲۰ ۸۰ E 4 A0 چيل وا 

 ۰۰ غیرب | ۳۹۰۰۰  هتوهسغیوک
 ۲ ۳ ۰ ۰ نٿ

 1 ۴ نولوا مسقنم هراس ۳ قابا هب زا س

 هدنرېش ژالسرب نالوا یزکم . ردواح ییاضق

 5 هدسلایا نوت و ىتونفلا راد رو ىزييمت ةمكع

۳ 
 جا

 هبص وصخ بناکم ۱۷ «یسدادعا تا خاد

 روکذ م ۰ ردراو یتاللا رادو نیلملا ر اد ۱۷ و
 اسم «بولوا یعسم هللرلوسا كنىراز کرم قانععس

 : ردریز هحورب یراضفو یسوفت رادقم لر هیس

 ی رادقم  سوفن هرتمولیک مبم یاعس ۰
 ۲ ۲٤ 10۹4 ۲ ۱۳ >۹ السرب

 ۲" ۱۰۷ ۹ ۱۳ ۷ جت
 ۹ ۱۰۷۷ ۹ ۱۳ ۷ ناپ وا

o r 
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 ,E كوسا ( هنازه» )
eوا لوکر ب هدنتلایا  

 رتمولیک ۳۸ یو هب قرش بونج ندي رغ لاعت بول
 ۳ ردمدن سهرآ هرتمواک ۱۸ هلا + کاو
 طس « بولوا هرتمول ڪڪ NS یس هرس

 رد كا ق و مفت م هرتم ۲ ۲ ۰ ندرحم یاذح

 دباح قوحر ناکود هنجما .ردهرتم ۲٩۱۰ هدناحم

 وراپ هو یلوک ی رہ ( هشنارباادرتسوا ) هقشب

 و ها9 دلاح لئام ج  یللحاوس رک دنا

 مونلوب همآ چاق ر 0 .ردروتسم هلرلج اغا

 رد هرتمولیک بس ۲۰ ا ةحام كنس هل

 م 7 ٤ هدهنس . ردقوح یغیلابو قار یوص

 ماکو هرتم ٥ یس ملت دنزا راراق «بولوا

 رمسا (دناسکل) و (كيوتر) «(هروم) هدنرلرانک
 سا یسلاها كنراراوح . روینلو هبصق چوا

 9 . رردهدکعا هظفاحم ین رلت داعو تفاق

 ناژابس
 هم

 Ec تالو رک, رابد ۰ ناولس

 ةر هداه لاعش ق 5 مس کی

 ا و هردبس هبصق ( تقرافام ( یزکم «بولوا

 5 سس ۲



 ل ی س 9

 و ال و سلس ًافرش هلتساضت ها 8

 تن الو رک م ندنته> یلرع بوذح ,هلیفاتس نیدرام

 دودحمو طاح هلن حس یغرا ی ار ا

 .ردهرتمولیک مب رص ۲ ٤۷۴ یس هیعطس ةحاسم «بولوآ
 ولنک ٤۸ «تعارز لباق کل هرتمولیک ۷۲ كوب

 ءوضارا کلهرتمولبکح ٤۹۴٤ و نامروا یلهرتم

 ندیشک ۲۰۲۱۷ ییلاها ۰ ردترابع ندهبلاخ

 برع كرو ) رلسم ی ۱۰ ۵۰۰ . بولوا ترابه
 یتمرا یس ٤۲٦ «ییمرا ی ۰ 10 .درک

 «ینارس ی ۳ «یتاتست ور یهرا ی لر 3

 - وصح .ردهناکنح ی ی ۱۰۰۰و ,یدنز ی ۲

 دارهویم و هزيم هلا هعونتم تابوبح یهبضرا تالل

 ,هلفلوا قوج ید یوزوا «بولوا ترابع ندناون
 هلتیلکی خد تاناویح .ریلبراقبج زم*بو رلبارش لوبق#

 ییبخ ندنرلپردو غابو كوب گرلن ويت .بولی ری دوب
 یرلن دعم دروکو کو ریدضمب .رولوب عوقو تاجارخا
 لئاوا « ردقو یرلفد-نا را جارخا .هدهسرونلوت

 یزکسم كنا خو و هداطسو نورقو هدمالسا رود

 یکی نیدلوا شفل و رهش رب كور نیقرافاي» نالوا
 ۳ اه نالوا دومشم یر هنار و موبلا هدناخاد او

 مسق كناضق .یدبا راو رلهبصقو رش یو

 رب ندنراکتا یونج كنو 2 یناط ناو
 « قرهفآ یغوط هونح زار ,هلناعسن یاچ چاق

 ءاهص الا کا ییسب ونح مق نالوا یتاهووا تا ضت

 یقوماپ : یرل هعاشاب لرلز و ۰ رارولکود ا
 ناکیدای اضق .ردسوص نامطبو وص لهلالش و
 ندهرق ۲۲۲ رار هلرهبحا ینارهم و ورضح
 .رددکص

“ ۰ 4 2 2 | ۰ 1 

 یی تنایلارت وا (Silverton) | نو روا

 هدنرعگ* سلاو یونح

 هرتموللک ٩5۸ ك( ید س ) و هدنتلابا (نووفلا)

 ۰.۰ بولوا هیصت ر هدنسیلاعت برع

a 

e دنسدآ او 

 ۔اھا ۲

 .ردراو یندعم شموک هدنراوجو یو ریمد «یسیل
 ین دعم و كوس كا كضرا "رک ندعم و

 شموک هدنتعف قنارفا نوبلم ۲۸ یونس , بول
 .ردراو یرلن دم.یالق یخد هدنتهحر رکید .راقبح

 ی هلاقر ۲

 كل هه ثلاع هدر اش

 ك (روند)و هدنتلابا (رتس وق) هدنن روھ در ۱

۳۳۷۷ 

 ڪ> واو ؛ شع | تدوع ه هال[ هجر

 ل ی س

 «بولوا هبصق ر هدنس رغ بوج هرتمولیک ۵

 شوک عساوو یلوب ریمد « ییلاها ۰
 .ردراو یرلن دعم

 هدش واج كزىكتروب ( 5۲۱۲۵5۵ ) 3

 - رع ریبعل برفلا هک ) و راغاآ إس
 تاورافو هدنتلابا (وراف) كنسهطخ ( ردطلغ ندنسب

 - وا یر (هرسر) و هدنسیلاعش برغ هرتمولیک ۰

 -اها ۷۰۲۰ بولوا هبصق ر یز رک اضق هدنرز

 . ردراو یرلجترهص هل را هلق هملاق ندرلب یع و یسیل
 فورعم هلیعا (افلسش) هدننامز هیمالسا تماوکح

 یزکسكنسهطخ ( وراذل [ ) .بولوا رهشرب كجو
 I «بوتوط زو هیدن هدعب . یدنا

 ردوا تا ق5 لزا

 ياپ کیا هلم-ا و کک ا

 ات ۳۱ ندنسیدالیم خیرات ۲۱ یسیجرب

 تكنطنط سقف ر وطاربع |

 هرانابتسرخ هدننامز كنو < بولوا رهظم هنهحوت

 ر هدقعزا و ؛ شلو ماتخ تابیقم نالوا یثراق

 نود ) : یدیا نا داءاا یتاحور *ی ومع سلحم

Eروهظ ددح تبهذمر هدّقلن اتسرخ هلعسا  

 رت س ولس یر .یدرونلوا بةت یر ات «بودا

 هدن ۳۱ توا نوناک :بوایربکا هنتسهرض هزعا

 . ردشعا قلاب ددهنحشر

 ۰ رونلوا ارحا یسطرو

 ۵ ( هنرووا ) هدهسنارف ع |

 ۔ الىم جرات ANS «بولوا لدنس هبصق ( قالبروا)

 شا لاخ دا هباروا ربع > بودک" هب هرن امسا

 رب ,لیصحلا دءب ییهراسو هیضایر مولع ی را
 هنوتوا یحرب روطارعا « هاکواس هنابهر قیرط

 نیت رم هنوتوا یا یلغوا < كرهدیا باستنا
 (تباقغوه) لارق ,هلئدوع هبهسنارف هدعرو ؛شفلوا

 شاب (سع ر) و هناکاسص كتر ور یغوا ندنف رط

 نوا نالو ایب قجم آ .یدشفلوا بصن هنفلسویقس

 تحاص ,نوهگ.دعا رردقت یقترومأم و ناژ یعشب

 اتا نوتوا

 (هنوار) ییسی دنک ۷ ءهدنکی دنا طض تال

 باختنا هغل یاب هد ٩٩ و « شعا بصن هنغلس وقس شاب

 هئسەتس ۳ نالوا ینافو خراب .ردشمر دتا



 ل ی س

 هر رادا هناکح رد

 ندنفوقو هنونف و مولع ضمب نانلو لوه هجاپ

 .یدرونلوا ماهنا هلقاز اب رص- هدندنع ماوع «یلالوط

 یعاس یلصاقرو یرلژر ندرلب رع

 .ردناذ و ندا لاخداو رشن

  وروآ تقو وا هردشعا روما

 هابوروآ هلا دحا

 ۰ 1۳ هدیر هلبعنا رتسولیس یعچوا ۳

 تب ون یجزوقط < هدنسب دالمم خیرات

 یآ جوا هدهسپا شفل وا بانا هغل باب ۰ هن رزوا

 .ردشغلوا جا جارخاو درط ندنفر طا وش موق هرکض

 تا ۳ یا اب وا
 بول وا ۶ زیا رلنامروا هدنریط

 و هت و ؛رونلوا روصت هدنروص رب لفالوق ا
 SL ینخآ رار هلرلبرب ۽ قاط ر هدلکش

 ناو ید کد یهنکب دشا روهظ ِ رالو و هدنرل

 یرانیکن دشا یو دنا رنمروا هلسس رب یجآ و
 .یدیا ریلینانبا هنفیدتوقروق

 هدنتهح قرش كن ههسور ۶۵۸

 بونج كدتلإا مد 0
 ا قیا یر كلم لارو ی
 تیاهنو هونج هرکص ,هبینغ لاعثهدمب هلامش ادتا

 یاچ جاقرب كرهدبا نایرج یرغوط هبیلرغ بونج
 نانکود ه ( هماق) عیات ه هغأوو « هرم ندقدل | یخد

 واک 4:6 یسارک واود هنرب ( هاووسوج )

 هرتمولیک عبر ۲۱۹۸۸ یسهضوحو هدنلوط هرتم
 یمظعا مسق كثار هدننامز ناصف .ردهدنتعسو

۰ 

 ردا هتاف رس

 كلا ان زار ( 5۱۱۲۵۱۳۵5 )

 وهج 0 كنس همقحجم ۱ سار وليس
 هدنسیلاعش قرش هرتمولیک ۲۳۰ كنولؤا واسو هدنتر

 اهدور ندولژاوناس و, هدنساضق ( هنرول ) قرهلوا

 یزک م هیحان هدنرزوا یطخ لوب ریمد ندیک هیورین
 لتیلکه دنفارطا « یسیلاها ۸۰۰۰ « بولوا هبصق رب

 زونه و یسضارا تبنم ررو هریخذو هوهق قوماپ

 یتراجت كلشبا كبو یرلندعم ریقابو روک نیفلشبا
 . ردراو

 (هروژ) هکءردرهنرب هدهسنارف ۳ هلس
 < هلام ندنغاط ( شورال ) هدنتلابا

 .ولک ۱۱۰ «كرهدنا نایرح یعوط هی بوذج

 هرې (هنوناس) درک ندکه تا عطف هذاسم كلهرتم

 .رولکود

YVVA 

 .وک ۲ یوغولب ) «بولوا یاچرب عیأت هنیره ( یی

 «قرهفآ یرغوط هبیلاعش

 فر 9 ۱

 ۱ ِ 2 عود ) هک. ردزاو
 ۱ : رکید و 7 روک ذم «قرهقا یرغوط هلامش

 هد ( جم ) «هرکص ندکدک ندنجما كرلءرومعم قاط

 رک ۰ ۵ یسارج .رولیکود هنر ( هلزوم )

 9 هردهدنل وط

 وا ندنسارمش سرف (مقتسالم) 0 2
 .:ردکنوإ تب وش رابلل

 من رم یاب متسه ات هچبرویک نوچ
 تسرکید ناهدرد مه نآ هک نزرا كد ره

 4 «هردره رب هدننن وت E هنر

 ةداح ) مقاو هلن اطسو كتکاج 1

 ا ع تن ندتناج (مریصتا
 (هدرح) هرکص ندنایرح كلهرتموایک ۱۵۰ «كرهدنا

 . قدننامزرلیلامو رهدنفارطا كنسارحم. رولیکو دهنفامربا
 ۱ ترنم *یضارا مقاط ر و یر هناربو هبصق قوح ر هلاق

 .روبنلو

 .ونج یاش مآ ( ۹۱:۱۱:6 )
 : ا ها

 (وروروا) كن هبوبل و هلمتلایا (هقایارات) كنیلىش «بولوا

 كا .رولوا دم ورا یرلتلایا ( یزوتو )و

 هرم 9۸۹۳۰ ك_:غاط ( اعریا ) نالوا ىلح عفت م

 3 1 .ردراو یعافترا

 ۰: یرویل-» | یرولیس دوخاب
 3 ۳ تعحاح دا یرولبس

 (هفوا) هدنتهج قرش كتهسور (8110)

 لاس لاروا رد رد هدنتلابا ۱ ۳

 برخ لاعش ادا «هلامتن ندنراک:ا ینرغ كنلابج

 ک ۱۸۷ «قرهفا یرغوط هیلونج برع هدعب و

 برق ( هوقجمرت ووون ) هرکص ندنابرح كل هرتم

 )بالا , ) نایکود هشرپن ( هماق ) مبات هب ( هنلوو )

 .رولوا بصنم هنیرهن

 7 هدنتلابا ( ریس ) كەر هلم سا وو س

 قرش هدمب هقرش بوج < هلئاعن هدنبونج كنل

 یطخ یلامت ضرع ۳
 واک ۳ ۰ یسارحم .رولکود «غامرا روک ذم هد رق

 قدنجما رلءردنوت یلقاطبو یت لآ بولوا هدنلوط هرتم



 م ی سا 0
 وب هدنراظسو كن ههسوو ( 6609 )۱

 بان یا ہلا (یتسو و ) یر ۱

 هب رع هلنالیم هونج هاکو هلاعت هاک , لکعتلاب ند ا

 ٩۲۱ و ؛ رریک هنتلابا a «قرەفآ یرغوط

 مبا هنغامرا ( رسند ) ‹« هرکص ندنابرج كل هرتمول

 «بولوا مساو یسیداو . رولیکود هتب رېن (هنسد)

 .ردیواح یرلقلشماق هدرا ضمب و یراراچ لزوک
 هرتمولبک چاق رب .بودبا ناضبف ییوص هدرام تالاا
 روباوهدنلحم كل هرتمولیک ۳ ۲ زکلای .ردبا اد تعسو

 هکمریدزو« لاص قجنآ یرلفرط راس ,بویلشیا
 . رد اب

 ناتسر ولت ا

 هدیدا 0 ۱ هرامس 1
 دتع هدلع رب عساو «بولوا یرهارخ رهش رب مدق

 یر هنار و یارس كور هل عا ورسخ ت .رولوا

 شق كو رخ «ندناس اساس رهش و .رددوهشم شا

 .یدنا ینکسم

ENجام,  Symmaque,5۳۳۵006, سوخ اه | قاس  ) 
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 هدننامز سو دون ىج رو نایرلاو یر «بولوا ندا
Êطا شفل و هدرلتیرومأم مهم  

 شلدبا رشن و لوبق قان اتسرخ .هل فلوا طور
 ینرلنید یکسا یراروطاربعا روک ذم «هدلاح یغیدلوآ
 قبوشت ه هظفاحم ین زلنآ ضمب هسزالوا 3 هبهداعا

 یرهرقف ضعب ق | كنبرلب وتکم هلبراقطن .یدردیآ
 .ردشع|تافو هدنرلخرات ۱۰ كدالم .ردشل» هنلو |

 كدالىم S( 5۷۱۵۱۵006 س تنس ) «

 0 7 2۹۸ ۱ قاس

 دمکح رلتوغ «بودبا قاب
 یرارادف رط كنواو اک ه_ہاغ .( نارول ) یبقر

 شغت وا ماا هلن اب انح ماط ر يلتشهد كب ندندناح

 اوا کج هنس هربت ندنفرط یسلحم( هلاب ) «هدهسیا

 لاریعتسا

 هلل دادما كم رودوت یرا

 یثراق هبهاذم راسو هرب روطسن .یدبا

 هنسهرص ها ییسیدنک راکبلوتف .یدشعا تدش

 تا ارحا ییسطرو هدن ۱٩ كزوع ۰ 1

 هدس ونح یاش ما( 3

 ناتا ) e ۱ وقایس ۱

 -ولیک ۷ كنوروقوسو هدنغاعس (وروقوس ) كنتلايا

 ۲ ک لب 77۹

 هیصق ر عقاو هدنافتزا هرتم ۱۰۰6 هدعق وم 7

 دوبج و چر هدنفارطا یسلاها 1۳۶ بولوا

 كولو یسهناخهتسخ « یتالوصح هزبس یلتیلک هلا

 .ردراو یرلهش راف هراس و موم ,نواص هلئاجوسنم

 ر هراموس ( ) ٩۱۱۵۱0۲

 2 mE گاز هرم. 2 ولاعس

 اس «بولوا هطآ رب میا هنسهمالسا تموکح ناجا

 هردیسیل مث كا كربازح یهدنسدشراق روک ذم لح

 هلا e «بواوا هدقحا هرتمولیک ۱ ۲۰ ندلجاشس

 لوط ۹:۳۹ هلا ۹۳۳۲۷ و یلامش ضرع ۷۲

 لاع ندقرث بونح رواوا دتع هدنرهرا قرش

 یسیطسو ضرعو ۱۰۰ یو یرغوط هبیبرغ
 حب ۳۱۰۰ یه طس او «بواوا هرتمولک

 یمهنلاعت لحاوس در ۰ یسااهاو ہرتم ول دک

 ماطر «بولوا قلقاطبو یت لآ یرلفرط ئاسو قتلایق
 E a یاب LIA ا

 یرهووا تنم كيو یر هر عفت ص ردق هب هرتم ۰

 یشماقرکش مجرب .ردىاقس ی یراما .ردراو

 . ردراو ینالوصحم صوصخ هب هراح ملاقا را و

 یس اها .راةح رلذعخ م طر «بولواقوج یرالنامروا

 .ردلسم یسهلج بولوا کس ندیلنیجا و ییالم

 ۔ و تعحاص هنسهدام « وامس » | ۱

 ریمس
NEO, هم 

 قرش كن هسور ))SimDrisk( ی

 ۱۲۱۵۲ كفرومسرتب هدنتهع

 ۔ولک ۰

 میت اکو و كنغامرا ( هغلوو ) هدنسدب وذح قرش هرم

 تد یادو E ورد كا و

 اتقا د 1 ۳ ااا TAS 4 «بولوا

 كن هوس ومو ه دنسدق رش توئح هرتمولرک

 ساتو ,تارکسم «هریب «موم نو اص ءهلغوت < یر هن

 «یتراجم كلشيا ,یراهناخ رب هد یر هق راف هاسو

 یرهاب هزبس و یرلقلنادف « یران چوا هدهنس

 اب اد دم <« بونا US SS VAI ردراو

 باشخا یغوج كرل هناخ ردق هن ره « نوع دل,

 ۲ ۶ «بولوا رهش ر لزوکو مافتنم یخ « هدهسیا

 «یسورتارت «یسهناضتکرب « ینا رش ماج رب ‹یسا ساک

 6 یر دادعا کس یلخاد صوص هنانا و رو ۳

 هردر او یر هعاب یص وصخ و یم ومع د دمتم و یس هناخ هتسخ ۱ لزوک لئام هنر ( زرآ وس ( ہد نسیب مع بونح هرتم



 ۳۲ ۰۰ ی س ۳۷۸۹۰ م ی س

 3 بٍ یونس یسهبعانص تالومعم . ردقوح E اهر ,نارف "الات یلابا رب رییس بس

 «بولوا كالشیا كي یغد یتراج . ردهدایز ندقنارف | دودحم هلبرلتلاما دوروفوین و هزنپو فوتاراس ًابوتج
 4۳"و یلاعشضع ۵۰۵۳۰۲ هللا ۵۲٩ 4۸ ,بولوا
 .رولوا دتم هدنرهرا قرش لوط ۱۷۲ ۰: هللا ۳

 یسلاهاو هرتم وایک میم AER ۵ یس هرس هام

 تكنبريس نالوا یزک . زدنشک ۱ ۶ ۷

 .ردهدنس هنف رش دودح ی ره

 ینامر هنلوو «بولوا جوقم زا و زود ءیکقرطره
 (هروس) میت کو . رو دیا کا یس همقرش دودح

 هلام” < هلن امن هدنسهشوک غ بوذح كتلابا یر

 (ریتال) ندلوص «(خیراب) ندغاصو «نابرج یه وط
 هدنجراخ كتلابا هلاذخا ید ینرلباچ ( ها )و

 هغامرا وو هدننرق فا هذلوو < رولنکو د هب ( هغاوو )

 «روینل و ید رب رب رد هلیع-ا (نارزبس) یزاوتم

 ,هلناارح هلاعث ندونح قرهلوا هنسکع كغامرا و هک

 یساوه . رولوا بصنم ه ( هفلوو ) هدنتلابا نارق

 ارا نازىم هدهسروینل وا دم لدو هروک ههسور

 تا هسور .یسضارا

 «بولوا هدتسمزا هحرد 3 هل ۳ یبطسو دح كەر

 رفصلا تګ نیشدق و , راقبح رد ه هحرد 3 نزاب

 ترد هدهنس یغامرا هاوو . زنا ردق ههکرد ٤

 یخد یرهنوطرف راق نیشیق «بولوا دہع۶ یا شب

 ۹ زکلاب نەرم راعتا ه دنتهح لارش ۰ ردق وع-

 یرل هاب ه زبس هرس) | ه دّمَهح تبوئح «بوشست یجاغآ

 ی-هدایز ندنسپ راب «بولوا تدنم یسضارا .ردقوح

 رکبو یو راچ یرعع رب «نامروا لث رب .هلرات

 رادواج یتالوصحم ردند هملاخ *یخارا یر هدم

 ندا و ر ونک « نت 7 « رم , هب رآ «یادغب

 ,هلغلواهداز ندهملح تاحایتحا راخذ ءبولوا ترابع

 ۱ الا و هغم راقبح وترساو «راقبح هحراخ رادقم لبخ

 ندنترثکكنفل هتسخ تاناوبحو ندنتلق دلرلاعص .ریاس

 :هلکرخ و تا ۳ ۰۰

۹۸ 
 - ,بولوا زا یسهلها تاناوبح

 ۰۰ و نو ۷ ۰۰۰ رفیص ۲ ۵۵ ۰

 . ردقوجا یرلنافوق یرآ

 عیانص ۰ رونلوا دیص قیلاب یخ هدهروسو هغلوو .

 هل اس یک دارانامروآ تولوا یرلبا لی
 ین دلوارشتنم كم یلامعا هفلتخم داوم ندجاغآ هلرازارح

 یر هنا کو دو هناخریمد هزل هت راف زو هخوچ یک
 هد یر هش ر اف هراس و نارطق یوم «ماج «وترییساو

 ۰ ردنرابع ندزوموط

 ور هدنساقتلم رب ییاو هدنرجا هرتمولک |

 لوریمد نک ندنسهسونح تهج كتلابا هلرهن هداوو

 افا من "كن رلاما . روبدیا لیهست یتراجت یطخ
 1 (ش اوچ)و (نودروم) هدهجرد یع ا .بولواسور
 لادا کر ندراتات .روینلو یرلموق والسا

 ِ اا و رد هدنزهدار 9 ۰

 دعب « بولوا نوکسم هلراراغلب هلیتف و یراراوحو
  كراسور ..یدرلشع ا البتسا یتفرط ره یاوقا راتات

 كسی ریس هردیر دم جوا يا لوخد هراهروا

 < شفلوا سیم ندنفرط داراسور یربش

 لندن رلعسا « یرلهیصق (ربتالآ ) و (شمروق) «بولوا
 لاا .ردهلاق ندرارانات هرزوا ینیدلشالک ۲ یخد
 e یسهروه^ ۲۹۱ «بولوا مقنم هباضق ۸
 ردکتفج و یوکی روصتو هبصقو رهش ا كرلن و
 یس ۶ ۰:۲ .بونلو تکم ۶۷۰ هدنلخاد تلایا

 یتهتمالسا

 5 . ردراو یرادر کاش ۹ هرزوا قلوا زق

 گلاس نیس كا (Simplon) ۱ نولب

 را ایاتا هل ها دلا یه

 .او هدنعافترا هرتم ۲۰۲۰ «بولوا زافوب رب هد

 ir قنارف نولم ۱۸ ترایانو كو . ردعق

 . «بوریدبا هسوشر لزوک هرزوا ك دکترا و

 سيسأ” ید رلھاکاعلا ضع و رلبر وک ق وچ ر

 ۱ . یدیشعا

 | كنپمیس
 غ

(Simpang (ثرب زج ون رو  

 e لحاس كنس .ریبک

 Er تین هیمالسا تموکح كجوکر
 وکح كنيس س .ردراو یسیل اها ردق ۰

 هرتموارک ۰
 ءالساج قاادو ینالم هک ردراو یساها ۰

 رد راو ید اج لر ءبولوا بکص ندن
 یرلفرط چا <« هدهسیا قلت اطب فرط نیش هلحاس

 هلرنامروا یواح یرلجاغآ یتیف . بولوا هویج ص

 .ردراو یتالوصحر اسو و «نیح رادو «ردروتسم

 ر درہ ر هدهبلعس (51810) 5

EE(یروس)نالوا یعافتراهرتم۱ ۸:1 ۱  

 ال هرآ یرلتلابا هماتفو هنیتسم :هلنامبن ندنغاط

 (اننا) و « كرهدیا نایرج یرغوط «یلونج قرش

RESى طس ۾  



  aی س 6

  7(هنوریجاتلاق) <« قرهشالوط ین راکتا یبرغ كنن

 نانو ,لیکشتلاب ینجلخ ( هتراج ) .بوشلرب هلبرهن
 هدنلوط هرتمولک ۰ یسارج . رولدکود هز

 یسهیعس ةحاسم كنس هضوح «بولوا ٤۳۸۷ عب م
 ردهرتمولیک .

 | غريس
 كموهوءراطوب هدهبنارا ةعدق ناب .بّولوا یا

 E لاز مسرو ‹«یفدروط هدنغاط (زربلا)

  رط شوق و كلاز ,هلیسغل و هدنس هاج تحت توت
 هدام « لاز » | یمنی دلوا شلدا هس رو سیلخت ند

 < هقدنالهراپ سر و «[ ۰ هلبروس تەجارص هنس

 ه دی دن رلبنارا 2 مسج كو

 افش هلیسمریعک هنرزوا كن ءراب یندانق كغرهس
 هب اقاعابو غري” هنیرب زربلا هدمب .ردروتسم یفنیدلو

 ندم م مساو ٠ ردوا دو ناکم یغاط (فاق)

 قازوا كم ندزربلا  هسیا یلابج ( ساتفاق ) دصقم

 ۰ - رد

o1)ش م رفقا 0  

 اا زج 1 لوپورفمیس
 لوب ریمد ندیک هلویت-اویس ندنچا تا هیسورو
 نالوا لماش یهروک ذم ر رج هع هدرز 8
 یلبخ ر «بولوا رهش رب یز رک ص كلانا (هدن روات)

 ۳۶۹۰۰ .هرزوا قلوا یدو و رانا یرادقم
 موم نویاص « یرلقلنادف هل رلفاب لز وک «یسااها

 یتیلک هننرفرط ا كهي سورو یراهقراف نوتوتو

 ی رهش هوس لا كع رق . رد راو یتاحارخا هوم

 ذم رهن . ردسسوم هدعقوم ر لزوک كي «بولوا

 یراکدبد(دص-*یآ ) دلرارانات یعسق یهدننونج كروک
 یر هاو راط یراقافوس « بولوا هی 8
 یدومو رانا فرص یارو . ردطا هلرراود

 ,هسیا یمسق یهدنلاعث رهن . ردنوکسم هلبا یلاها

 وس زود و م-او «بولسای اددح ندنفرط رلسور
 عماج ۱۰ كرهش ۰ ردراو یس«بنبا لزوکو یرلفاق

 ناتستور ۱ ‹كىلوتق ۱ « سقودوتروا ٩ « ی رش

 ۱ ص وصخح هروکذ «یسهرواح ۱ «یساسلک یهرا ۱و ح

٠ 
  ۰و یتکم رب صوص# هرلب دوم «یسلخاد بیک

 تاو یاس یس هناخ هتسخ يا ص وصخ هرلب دوم ح
۱ 

 یعقاوم حرفم < یسهلشدق چاق 2ر هدنفارطا « یس هب ربخ ۱

 | یرکید و هرلسور یرب «یتاکم ددعتم كرانالس4
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 یر هڪغاب هر راڪشا نالا ع نامروا رب ماو و

 كع رق هدهفاسم كالهرتهولک ۲۰ ندرهش ۰ ردراو

 روک, زوک ( یغاط ربداج ) نالوا ىلج كسکو كا .

 سیل وات ) یرات ا هنار و ضع ن روک هدنراراوج (

 ردنونظم ینیدلوا ا رهش .

 رب ( (Simcoe)ود هدیلامت یاش مآ

 هطخ ا ڭا لو. م .
 ہے

 طع ءبولوا لوک" نر ی

 ۱ ٤ ٤ 2 یس هس ةح هبلاسمو هرتهولنک ۱ رب وراد

 هلنام روا هو طاع هلرلنامروا رد هرتممولیک عبس

 و رلباچ قوچ ر .ردنواح یهر زج چاق رب روتسم .
 3 د هن و ۲ (مغنیشیشوق) یهایم هلضف «بولکود هلوک

 هلیس هط او قانا رب هلیتسا (نروس) ندارواو .رولیک |
 . رولوا یمصذم هنا وک (نوروه)

(Simla ) ۱ 9ین لام“ تلات دنه  

 هدنتلابا (هلاىعا) تاب اه مدنندهش وگ 78

 قرهلوا هدنسبيغ لاعش هرتمولبک ۲۷ ۲ كنيلهدو

 كنبر ندنراهعش ییونح برع كس هلسلس هنالايه

 ضع۳۱۳ ۰۲ و هدعافترا كل هرتم ۰

 یزکساضق عقاو هدیقرش لوط ۷ ۰۱ هلیایلامش

 هان را

 یتاوه .ردراو یسااها ۱۳ ۲۰۰ «بولوا هبصق ر

 هلیسیهومع "یلاوناتسدنه «هلغاوا مالغاصو فیطا ك

 < قرهنلوا ذاا یرقم هدنعوم زاب كیهرادا ناکرا

 قوح ر هدتفارطا .

 . رد راو یرلهلشبق و یرلهاکج رفت < یرله حرفم
 ۱ وا هیصق رب یا لا سما ناف دلتا

 ر لقتسم .یراوح و فارطا . ردهدکموس هک

 سیا کب ندلبقو یرثکا ءقرهنلوا داتا قاعس
 . ردنکم ندنرلهیصق زیلکز ا شفلوا

 هروم کباب و (Simopouا00) ۵
 اناا او هدن سهر زح شا نولو ومس

 بوح هرتمولک 5 تر هراب 9 هدنتلابا هدیلا عم

 رلافوح یس ا ها ه دم" وم 2

 .ردراو یسلاها ۷۱۰ «بولوا هیصقر هدنسف رش

)Sim os ((هلروق) ك هو اج  

 روک ذم «بولوآ یرب ندنریازج
 ولنک ٥ ۰ 0 (بوروا) و هدنرا هروا كّداط

 ۸ یکاو لام“ هرتم

 یس هح اسم 1 ٤١٤ «بولوا هرتمولیک

 لده رم ۰ ۰ یعافترا كغاط رک دیو هردراو

 و

 . ردعقاو هدنسدق رش



 ن ی س

 یعییط هلیعسا (نوتغور) هدنسدقرث لحاس . ردهداز

 u نالوم عوق و هدنگرا ۱۸۶٩ ۰ رد راو ینایل رب

 زا اناذ « هلفغوروف ینرلوص نوت ضرا تکرخ

 . ردرلشعا ترجمه هرلهطآ هتشب یسلاها نالوا

 تب هد واح ۱ ۷ 000005611 ٩51(

 0 "هررزج 8 ۱ یکسو 9
 -اماب و یحم هنتلابا (جوغاما) هدنلحاس ینرغ بوئج

 رش ر عناو هدئسدب وح تر هرتمولک ۸ كحوغ

 .ردراو اه كاشیاتبو یسیلاها ۲۲ ۸۸۰ .بولوا

 نطو «بولوا ند هب اعع (یواقلباا)

aaههرونم هم نداق نالوا ۳  

 قلآ امرخ هدنلاقم « كرهروتوک یادفب هلناوراک

 « هلغفل وا تمئاع ندنفرط رل هنندم « هدنراکهتسیپا
 تباکش ضرع هم دفا ( ملص )تا لوسر ترضح

 «قرالروم جب وت ن دت مز اع وب رلبل هن دم «هننرزوا یا

 ندنسپ دنکي غی دلوا شلروم هدعاسم هنراذخا امرخ

 فرشم هلءالسا فرش «نکیابهذلاینارصن .ردب وم
 . ردشماشاپ ردق هنشاب ۱۲۰ و «شلوا

 هنسهدام « ییموس» | (و)تنن)
EE۰ هلروس 0  | 

 طخ كنيقرش یاق رفا (5:۲100)

 «باولوا رو هدن ترف هناوتسا ۱ ی

 .رولیکو د هنل وکهزنان هبروتشو «هلنابرج یرغوط هب رغ
 هنسهدام «نومعت» | ( 51۳0608 ) ) ۰ ء

 [ .هلبروب تمجاص ]
 یش ع لحاس كن هسنارف ( ۹۵105) | ۰

 7 LT طع رح هدنسوشراق ۱ 1

 هدقبجا هرتمولنک زوقط زکس ندننورب ( زار ) كم هبنات

 یفیدلواهرتمولیک ۱ یکاو ۲۱ ییوب .بولوا قج هطا رب
 روکش .ردراو یراذف ر و یسلاها ۰ «هدلاح

 طم هدنقح رلرک دازاف و یهدنسهرا هطا و هللا نور

 : یهرطاخم

 هدنلاعت یاتنم دل رجا رحم ( ۹1021۱ ۱ ۰

 یزفروک هبقع ا عقاو ۱ ءانيس 1
 عقاو هدننب ماشو رصمو هدنسهزا

 ےیل

 .ردر و مشم هل. وا لی هنوطرف اد م

 هز زح هبش 5

 هل لو دح شا وس لدرصم هدلاح یبدمش بول وا

 هب هب ربع تب ول دخ یسهرادا لا یغنیدلوا شاربا

 هدایز اهد یسهیعییط تمط ود ص هنف رط ماش .رددناع

 هسا هع” ارا تءسط رو اکشن هدطسلف «بوا وا

YVAY 

 کلا مالک ك ( مع ) یسوم ترضح ضد لبح (انیس .

 ن ی س

 دنفرط نوفارفح کسا«بولوا طوص هبرعلاة رر زج

 یدشفل وا هی « ناتسب رع قلشاط » رار هلزاح

 سار هرددودمم ندنس هءطق ا یخد هحایفارغح

 ۲ «بواواهدناکش ثاثم ریدتع یرغوط هونح یسهواز

 . یونج قرشو هلزفروک شیوس ندنتج یفونچ برع
 ۳ یسهیلامش دودح .رددودح هلزفروک هبقع ندنتهح

  یراوتنم كزفروک یا روک ذم بویلوا نیعم هلیماع
 دنا كطخو ؛ ه دکد اکح مقتسم طخرب دنس ازا

 , كنار وب او . دود هلیسا رگ ( ه) نالاق

 !5ءدیونج یالنم .رددودء» ندهر زج هدیرادقم

 ۱ لا ضرع E نور ناند (دم سار )

  ؛بواوا عقاو هد قرش لوط ۲۱۰۵ ۲" هلبا

 هدنزفروک هبقەو ۳۲۰ یلحاس یک دنزفر وک ش يوس
 ا هحاسم .ردهدنعلنوزوا هرتمولک ۱۹۸ هد یک

 ۳و هنمیسوت كندودح ید اشنا هت یس

 راد هدن.زآ هرتمولیک ما بسم ۳ ۵۰۰۰ هللا ۰

 3  یرازفروکه بقع 3 شیوسیر هلیعسا همشلالبح

 ه.ش « بونازوا لابح هرص کا ا ژاوعم نا وب

 ( اذیسروط ) قاصتلالاب هدنسییونج مسق كنهریزج
 ۱۳ ۰ ۱۱۲ کارد لکتن ینروهتم لج

 ۳ لات تراکت رو قالب رلغاط و .ردراو یعافت,
 هرظنمر بر رغو لزوکب ندقازوا بولوا لکعتم

 ء بولوا قو رلیداو یهدنراهرآ . راردنا زارا
 ۱ یرلجافآ هبسافآ و بورخ «امرخ رادقمیئزح هدنرلضم)

 ۳ 1 غاع هدناحاس یرفروک شیوس .روبنلو
 « هدلاح یش دلوا دتع هما عون رب هدنسهزآ ارد بل

 هشا ردق هلحاس یراک:ا كرلغاط هدنزفروک هبقع

 11 یغوط هزنکد قا هدنلامش كرلغاط روکذ م

 دم « قلموق «بولوا دتع هت یارح نالوا لئام

 یداو .ردنرابع ندلوج ر زیکتا تشهدو لكشلا

 یارص یداو وروق چاقر یک هبقع یداو و شیرع

 هنسقرق كاسارسا ین ارصوب .رودباقشیروک ذم
 روط) کءهدنبونجو هلرللوا باغ بویمهلو ینرالو

 لبج هفاط و هلتیسانم و هردرومشم هل ساوا لئات

 رتسانم رب روپشم هدنرزوا كلبح ءراربد ید یسوم
 رغفو . شا ثالم,هار تدمر هدن و ارح هک. ردراو

 هرتسانم و هدنرلتعع هماش ص دفا ( ملص ) تاناک

 یرلقج هلوا لئان هوس ندنف رط یهار  هلغمایعوا

۳ 

 ي



 ن ی سآ

 ر وهظ هات سس انم 9« ىدا شلدا ریشدب و 1

 بناج هترلیهار یرتسانم ان: سروط دردم ند

 ؛قراطلرویب رادصا فیرش تار رب ندیونن ترطح
 روا هدرل داو روک ذم .ردظوفحم هدرتسانم مولا

 كرلغاط .روروق بقعرد «بوقا رالیس هدنفر دغأ

 یخد راراکس مناط رب قرهلوا دلریس هدنرلک:ا شعب

 فویع) بیرق بیرغ لحاس یراروهشم كا .رونلوب
 4حرد ۲۷ «بولوا ین دعم هک ءردن رازاکس ( سرو

 ( نوعرف ماج ) هدیفاشآ اهد ءر اّقمح ہیرا

 . ردراو یخد یی ین هلب رلعا ( یسوم ماج ) و

 ندنر اشم برع .بولوا ردق یدک ۸۰۰۰ یسلاها

 هلا < هدلاح یرلقدلوا ربقف كب رلز وب 5 ردنزا ا

 مدن زا تی نالو تفرس « بولوا رامدآ ییسوما

 هننرنطو «هدرل هسا نیش هیځ ردق هن ره . .ردل وهم

 .رازامفیچ ندهر زج هش «بولوا هدایز یرلتیطوب رس
 نوجا جاجو نالوا عقاو د ندلخ اس یزنروکش بوک

 هقشا ندنس هلکسا | ( روط ) نادلوا دا ناظم

 هسبا (لخلا ةعلق) یکم دم” یارح .ردقو یسهروم#

 شمب . ردترابع ندلوتهرق ر هللا یارسناوراکر
 ض) لاق ندرلیطسنو ندرل رصم کس هدن رب داو

 شفلو صوصخم هنجارخا یندعمرقابو هقیتع طوطخ

 هنسهدام « انيس ر وط » | .رویل روک هراس و هراذمر

 ۳ هلروس تەحاص

(Sina) e,۔ونج هطخ نکد كاتس دنه  
 -اط ( ا67 هک «ردرپن و هد هس "۰

 ه قرش بونج هدعبو هیبیع بونج «هلناهبن ندنق
 ٤ ندکدک ندرانک یرهش ( رکن دجا) ۰ قره"

 هلیس هیمالسا تموکح ماظن هدهفاسم یتخ رو

 ۲۰۰ ابرق قرهرآ یندودح نکد عبا هرازیلکنا
 (انشیرق) رک ندکد سا عطف هفاسم

 ندنابع 3 رولکود هرې )ا ) مبات هنغامرا

 هدهفاسم یللیخ ر یطخ لو ریمد ندنک 8

 هلبا یریوک رب « بودیا بیقعن سار كره و
 رد ید ندنرزوا

 هدناتسدنه )٩۱902۲( رانس دوخاب

 1 یا ۱ رانیس
 هرتمولبک ۲۷ كکسان و هدنفاعس ( كسان ) كنتل

 « بولوا هبصفق ر یز رک اضق هدن ساق رش بونج

 ۔راو یسیااها ۷٩۹٦۰ «هرزوا قلوا ملسم ی

 ا

 ن ی س ۳۷۸۹۳

 مجرب 6 یثماف کف «بولوا تدنم كب ینارطا . رد

 . رولوا لصاح 2 اف

Eنوس هدهنوواح ۵  

 تالاا ۲ كن هواغانیس

 - روک ( ونکوت ) و هدنتلایا (یسازوم) ندنسهطسو

 هلکساو هبصق ر لماش یلاها ۱ ۹۰ هدنزف

 . ردمدنمکح یسهلحم رب كتب رهش ( ویکوت ) «بولوا
 .هقفتم هاچ هقسکم (Sinaloa) | ولانيس

 4-دروفیلاق «بولوا یر تا

 ندر رغ لامش هدناحاس لدتعم طبح رح هل زفر وک

 ا «هدلاح ضلوا دج یرغوط «قرش بونج
 ندنتهح یل یع لاعث هلرازکد روک ذم ندنتهح یون

 ود) و (1 وها وم2) لادننه> لات قرش .هرووس

 طاع هلبرلتیروهج ( كيت) یخد ًابونج ء (وفنار
 ام ضیع ’rv tr هلا ۳۳۵۳۷ .رددودحم و

 - هرآ ین لو-ط ۱۱۱ ۶۸ ۲۱۱۰۷۲۲۳ و
 - وا 0 راطو نوزوا «هدلاح یغیدلوا دم :هدن زا

 «نکنا هرتمولدک ۲۰۰ یا هدنتهح یلیع لامع” بول

 هدنسیق رش بونج یاهنم < قرهشالراط هک دیک
 ۰۳۸ یمهبعطسهحاسم .رلاق یار ق [ كنو

 . ردشک ۲۲۳ ۹۱۸۶ یسلاسها و هرتمولیک بم

 ندلاعش هلیمسا ( الدناقالدهریس ) دوخاب (هردامهربس)

 - اعث مسق یتریص كالابح *لساس نالوا دتع هونج

 هدهسردنا ایت یندودح كنروهچ هدنسل

 هرم لحاس دودح طخ , هک دل یرغوط هونح

 كدودح یتریص كنهروک ذم لابح ,هلکغا برقت

 قمدتلخاد تروهج كلابح و .ریلاق هدنحراخ

 لابح .ردبا زواج ییهرتم ۱۸۰۰ اردا یرلمافترا

 یغوط هلح اس یرالوق ماطر و یرلکتا كن هروك ذم

 قره هدنروص یزاوتم نامه مد زهرا تولوا دتیع

 «راق آ راہ ماطر یرغوط هب ی وذج برع ندیلامش

 «ساناف سالدوم ر : یراهعاشاب قر هالشاب ندى وج هک
 « نالتازام هلرکید مان ودیزهووور « ورازورویر

 ور « نافالسوقور .هلسوقور «هتلاور یلتسقاس

 ك_:کام هووا و «بولوا دم هووا رب هك هاا

 كن هر وک ذم رابنا .ردمساو اهد هدنسیا امش مس

 هدهوواو یلتعرس یرلن ابرح نالوا یغاشآ ندرلغاط



 ن ی س
 «ردیا لیکشت رادس قطر نوزواو راط هدنسیشراق

 ک ماطر ةد هرا ل و تبار

 كرلن و یغوچ كرابهنا « بولوا لصاح رلةلفاطب و
 هدنروص و یمظعا مق كلحاس .رولکود هنجا
 قلابقو كجوک قاط رب هدهدنرلفرط شمب «بولوا

 لزوک مقاطرب توال ەر هدنسیشراق ثالحاس لوطا

 (نالتازام) یسهلکسا كو لا .راردبا لیکشت ران اهل
 ك ( ناقایلوق ) نالوا یزکص هدهجرد یعکیاو
 ریمد رب هروک دم کک هک رد( هتاتلآ ) یسهلکسا

 .هردطوص هلیطخ لون

 هدلحاوس «بولوا لدعءتم هرزوا تموم یساوه

 نرس اهد هد دلةح هراهلاب و هراغاطو قاع” اهد

 ۳ ؛نزاب ید هدلحاوس اذه عم ۰ ردمالغاص اهدو

 اعا ندهحرد ٩ نیشیق ردیا زواج دات ی هحرد

 ؛ ردبا روهظ هءفد ضمب هقعص یراص قحا . زغا

 كاله ندسوناتت یغوح كرلقحوح نافغوط نزاب و

 رولوا
 ا ر قجحمآ

 كنسضارا . ردهدلادتما دح یررو#ا -

 برص یال « بولوا تعارز لباق یئ
 یخد یاب و اذه عم . . ردنراص ندرلغاط وروق و

 یی دل وا یناک هک لس ینلثم شب كن سرا اها 3 روم

 كنسدل اها «بولوا یرکو و لم#* ك تارز ءهدلاح

 هدنلخ اد تروهچ .ردیحارخا 2 وفشم هرحلشاپ

 مارک « تونل وک  بونلو ندعم ردق زود

 قجمآ یقاط ر هدكرلنوب لية . ردەراسو نوشروق

 قو یغد یمیانص . رویلس هراقیچ یفراصم

 ندنرلجاغآ هشيم هعلشاب هدنرلفرط كسکو كن رفاط
 هقاطترد یسلاها ۰ ردراو یرلنامروا شعب ترابع

 شا طبض کام هلبتقو یقاط رب «بولوا مسقنم
 ةلصا لاها یقاط رب «ندندافحا لوبناپسا نالوا
 ندنطالتخا كنج یاو یماطر ندنسایاق هعدق

 ناک کی ندایوررآ هدیرادقم زارب «ندرازلم دلوتم

 هدقلاز [ هک دتیک ر لبلرب لصا « ردنراص ندرارح اهم

 2د وا رد سوم عیطم یرلب دنک « بولوا

 هل وای ا یخ قم “يلع كالا راردمورع ندتنل اعف

 تیروهچ . رونلوا ماکت هدنروص ر حصت

 اسا كرلاضق «بولوا

 : ردریز هجورب ییحاون رادقم كنيرهب هلیسیم

 «بولوا

 مقنم ههبحان ۲۹ و اضق ٩

۳۷۳۷۳۹ 

 هدننل | كن هبصق نالوا یانمه < قرهقا یغوط ا

 ادنعاقحا كنرارهن (هواغیناس) هللا (هوافهموقبج) .

 ن ی س

 او یجاوت راد2۰ او

 ناقایل وق ۱ وی رازورلا
 وتر وق وم ۱ ۳ هیدروقن رق
 اولان | ۳ نالتازام

 هنرگوفلا ۲ وچاینیا ناس
 3 | ٤ هلازوق

: : ۰ 
 I0 ك(نالتازام) نالوا یسهرومعم كولا

 «ردراو یسیلاها ۸۰۰۰ ك (ناقاباوق) نالوا یزک مو
 رد ق هن ره « بونلوا باتا هلتدم هنس ٤ یسر

 «هدهسړغو ھو شا لاکا یدمو ردق هب ی درج

 هلو هراداو ؛شفلوا نیما شیاسا و
 ۱ . ردشمالشاب هیتر ید فراعم «بونوق

 یمانمه نهقیسکم ( 5۵۵۱0۵ ) |اولانیس
 تناقالوتو هدنن روهچ نالوا

 دا رب نالوا یانمه ندنسب رغ لامع هرتموایک ٠٤

 ۰ نما یر

 ؛بولوا یزکرم كتبروهج هلبتتو . رد راو یبیلاها
 زدنو یمان كتروهج .یدنا راو ییااها ۰

 ا هردامهربس یر EE بس و ون ذاو بام

 ایل وذح برع هدءب و هب یل ین لارث ادتبا «هلناعن نددس

 ذدنایرج ردق كلهرتمولیک ۳۰۰ و « رشود ههووا
 زاس ) ندغاص . رولیکود هلدعتم طح رحم رک

 ج کیا كجو هللرلع-ا ( ینوروقوا ) و ( سردنآ
 . ردیا ذخا

(Simano-Gava ( ۳ 1۳نام  

aذویی) بولوا یرهن كوكا ۱  
 دنتل ابا (ونادن ان) هدنسشطس و مق تاکو ک هراوح

 ۳ ]112 شوم هرم لاعش لكنا
 دنابرج كاهرتمولیک 4۰۰ ابرقت « بو رک نتلای

 رواکود هنزکد نواج هدر مش وتان < 2

 ٩۷ هدنناضف و ۳۶۰ هدهناث هدننامز قلفاروق

 ۴ رکود وص هرتم بمکم

 ریبک هری زج وشنرو (5:۳۱۵۲8) ۱

 «بولوا هبصق رب هدنساقتلم كانبراربن (سآ واق)

 لق رب هدنسهظفام تح كن رک كزلف . رد رقم

 ۰ ردراو یس



 ن ی س 3
۰ 

 رع هدس غ نادوس ( 116۲ ) ۲
 تن هطآ رب عقاو هدنسارح یغامرا ردنبس

 .° هلا لا عض ۰ و

 رکید یکهدنسیثراق « بولوا هبصق رب هدسغ لول
 رار هلبس هبصق ( وراف ) عقاو هدنرزوا گن هطآ ر

 ی هدف رط کیا كره . ردنعماح ینیلاها ۰

 لصاح یراد قوچ هدراهووا نوکسم هدایزو تبن

 . رونلوا جارخا هوتقع و هرلقراوت ءبولو

 - ربع روو (8:ظ0۱6ظ20ظ) ی

 ةد اف ڪس ( راق ) di ۱ نکنیفلدنس

 هرتمولیک 6 كنکنیلپ و و قلم هنساضق (نکتیلپ وب
 1۰۹۵ . بولوا هبیصق ر مقاو هدنسب رغ لات

 یر هش راف مشیربا هلکیلسا قوما و نتک < یسیلاه

 « زدراو ینامروا ر كوب هدیزا و

 كنسهریزح هواح (00۲0»:5)

 كنار (غنیبموس)و هدنرلط-و
 یعافترا هرتم ۲۱۲ «بولوا ناکرب رب هدشيع

 كب یسهرظنم « بولوا مظتنمو كيد یراکا . رد

 et رار اع ضمب هدلاح یک دع“ ۰ ردیلتریه

 | ورودنیس

 SE ) ٩19800001 دوخاب 5
 _ِ E ی نر | دانش ٩
 و هلزاف و رب راط ن دل اس هدنسش او یسونج

 نوا هلب زاغ وب رو افنیس ندرا هطآ رکید یکه دون

 ۲۳ یکاو 4۰ ییو هبرغ ندقرش ؛بولوا هریزج ر
 2 ۵۳ ء یسهیعتس هک . ردهرتم و

 ضرع ۱۳۲۸ ۲۸ ها ۱۲ . رد

 قرش لوط ۱۰۱۳۰۲ ۱۱۰۱۳۱۷ و لات

 بولوا یهضرام یسیضارا "۰ رواوا دتع هدنرهزآ

 یالفوریمد .ردراو یرلیاچ قوچ رو یر هی ضو
 روالو یرلن دعم

 نو «هقوسات «یزوح ناتسدنه «بولوا عود

 .ردراو ینالوصح راسو تب ویچ

 .ردیلقار اب یراو كکو كم یتاتارن ءا هنتیوطرو

 و ند (روهوج) «هدهسیا دوجوم هدهرزج لالپاق
 .ردقوج یرلخاسم .ردنونظم ی,داکدلرهز و هدزاف

 یساوه ۰ رونلوا دیص قیلاب یلتیلک هدناحاوسو رانا
 «قرهنلوا لیدعت ندنفرط رلقلم ,هدهسیا قرص

7 
۱ ۵ 

 ی-ء«داز ندنش ر كنسضارا

 ترارح كنساوه

 « راقیچ یراقو ندهجرد ۳۱ ًاردا هرارا نازبم

 یڈیقو زا  هیلع ءاثب . زا اغا ندحرد ۲۴۳و"

۳۷/۹۵ 

 بس

 سس

 ن ی س

 .رو#اب .ردراو یم وم روتابو قاقاروق «بویلوا
 ندیشک ۱۸٤ ۰۰۰ یسیلاها . ردقوج كب یرا

 ردق ۲۰ هقشب ندرمث نالوا یانمه «بواوا تراص

 لن یئ ۲

 ندهرتا-و لابوروآ «برع «لدنه «ینالم یروصقو

 كحوک یهدنفارطا یسهر زح رواة ۰ زا درک نح

 2 بو دیآ نوشت رعگ* رب مات هب هرتالکنا راز هر هطا

 ۱۰۰ کښ ندیلرپ هلیساحم رو یسلاو زیاکنا رب

 اع تحت کو زاکناو قثیه سیل و رب ث ره

 هدنخرا٩۱۸۱۹ هرتلکنا .ردراو یسهعلقر هدنسهظف

 ۰۰۰ كنسلاها . رد راو یمهرق

 یر ندتنو وا < او ۲ هنف رها ت یهرزح و

 ۰ ردهدک.۶ | دیازن یرومو یسااها

 لاسلا فآ E J رواغني

 ه دنا وح لحا ہم كن هر زح ۱

 اتم و

NOLSایرقگر لزوک « ی یا مالغاص «یسیلاها » 

 ۳ بولوا رش 7 ه درصم آور نالوا

 ۔وصخو هریما ها مسج و لزوک هدنزرط اوروآ

 «ی-ه زی اراد < ی هناخ هتسخ «یتاکم ددعتم « یس بص

 تعج ایسا :یسهناعتت ىە تا ا ءینهزوم
 هرات تامواع» هدنقح یلاعو ماوقا ییالم كنس هيلع

 ردنا رشا یخد هتنع ر یواح یلدا و هفارذج و

 «یرلاسلکو هن خب هل.س هغ رشعماوج ددعتم < یس همش

 راع تابا كو یر هشص لزوڪ هدفا رطا

 یهدفرط وا رالف یار هللتسها كنءهقوم .ردراو

 رک بودا رصح هنر تراجم یدنک ین رهلکسا

 رابجا هنساطءا رلمسر را مقاط رب یو

 حس رب ینا رو افنیس را ماک زا « هدلاح ی راکدشا

 € ى )2س

 نوت كرهدنا داحما (قنارف ترو) ىل « قرهقار

 سا تا رب يا لس ین رزق و شاهد ا
 نواجونیچ هلبریازج ریبک طیحمرحو ایوروآ هلبا قرش

EEی زکس تکی فن را و و  

 لحاوس یهدتهح وا هدلاح ید . یدک

 یدهسا راو راهکسا تسب رم هقدب اهد هدرازحو

 یونس هدهلکسا و بوم ود ندتیم#ا هنن روافنیس

 نوسلم ۰ E س رق < قرهلوا تاحارخا و تالاخ دا

 یسیااها لصا ۰ رونلوا ارجا تراجت رب هدنتیق قتارف

 - دا نطوتو ترش هلئرثک رللنج « ءدهسیا ینالم

 لاپوروآ و برع« ی دنه . رد هدرلن وات رثک آ ؛ندن رک

 ره لند هفلتخحم ماوقا و . ردهدرادق» یلبخ هد یدل اها

۱۷۹ 



 ن ی س

 صوصخم هنیرلتکا# یدنکو یسم یرآ كنیرب
 هلرلسالم ندرلن ون . رد راو یراهناخ هدیرامتم زرط

 زج درلیلنیج هلرابلاپوروآ و نابسمرلب یعو رلیلدنه
 هند هدو یروصق .بولوا ناتسرخ یرادقم

 . ردعد ات

 . رارایغوا هم ها رواذنیس نوکر هو هتفه ره

 - رلشیا یاومارت یلراخم رب هدنجما دارهش
 Dét. de 510۵ - ا۰

 0 و ۱ یزاغو رولاغنيس

 هکنملف هللا هرب زج نالوایمانمه هدننونج كنس هرب زج
 ناح هلب زافوب هقالم و هدنسهرآ یرازح (ور) بات

 هرتمولیک ۱۰۰ ییوب «بولوا زاغوب رب هدننیب یزیکد
 كب ینوص .ردهدنسهرا هرتمولک ۰ هلا ۵ یکاو

 دمآ هقرش یاصقا ندناتسدنهو نداپوروآ .ردن رد

 قرش .رک ندزافوو یرنکا كافس ندا دشو
 اج هکر هدننامل رواننی-و رر هدنرلاخدم برعو

 هرواغنیس یشاط رب هدزافو و .ردراو یرانف چوا

 هکنلث نمی هنیژازج (ویر) یقاط ریو هبهرتاکنا ینمی
 . روینل و رلهطا كچوک قوچ رب عبات

 و d> ) Singan-Fou ي

 بونج ۰ نیرو یا | وش اغشیس
 بولوا رهشرب یزک م كنتلایا ( یسنش ) هدنسیبرغ

 2 2166 هاا لا ضرع ۳ ۳ ۹
 occo هدناور ر

 رهش «بولوا یسیااها ۰۰۰۰۰ زکلاب هدتیاور رو
 . وا یربن ( وه یڻوه ) مبات هنغامربا ( وه غنآ وه )
 نيچ کسا .ردٌشاک هدعافترا كلهرتم 4۰و هدنرز

 هدنروصو لکشرب قجهلوا یمسجم لاثمرب ی رارهش
 ۲و دتم هدلحم كلهرتمولک ۳) ه غندق رث «بولوا

 هدلاح کی دنا زار یناکش لیطتسمرپ شینک هرتم ولک

 .ردطاحم هلروس رب ندهلغوط هدنعافرا هرتم ۲
 ر یر رهو «یرلحر مدت هفاسم ی آ قوا رہ

 شینک ندوبق ره .ردراو یسوبق ٤ قرهلوا هدنزو

  هدنا عطاقت هدنزکص كرپش .بوالشاب قاقوس رب

 رب نانلوا ذاخا یغانوق كنبل و موبلا هدرب یرلکچ

 نابراکو كراهداج كوب قوچرب .ردراو ییارس کسا

 كنبچ ندفرطر «هلغلواعقاو هدنمطاقت لح كن روم
 ناتسکرتو تبي هدندفرطر و هلشالاا بونجو قرش

 یتراجت كلشيا فب هلرافرط رتاسو هیسور و قرش

 ِ ردءقاو هدقرش لوط

 ۴ نی س ۳۷/۳۹۹

 . ,بولوا نالسم ی ۰ كنسیاافا .ردراو

 هالیم خیرات ۱۸۷۲ و . ردراو یخد یرلغزش عماج
 موم هرهش یرلشادىه ذم ی هدشیغ لاع هدنسد

 كروس ۰ ردرلشعا بیرخت ینرلفرط ضمب « بودیا
 یخد راهاربو شمب هلراهلراتو راهعاب مساو هدنجما
 ۱ هروینل و

 "یاشصآ ( Sing-Sing ی

NEوب رب هام  
 هدنلامش هرتمولک ۲ كروونو هدنتروهج قروب

 .هبصقر هدنراسی لحاس كنرهن (نوسدوه) قرهلوا
 یرکص «یسلاها 71۰۷۰ بولوا

 غ لزوک تب ,یرلکشوکلزوکهد.نفارطا
 0 یرلوص ندع« هدنراوجو یرلبتکم روم

 لاق ا وغ «بولوا ندنس«ءدق ٌهیلصا | . ۰

 .راروینل و هدنرق یدودح روداولاسو هدنس هطخ
 «ندب راکدنبا تمواقم هدایز یثراف هرللوتایسا رلن و

 .یدشلدا بسا یغوح «هدنرلفدلوا بولغم

 ار هدناتسدنه ( ٩۱9227۵ ) ۱ سس,

Eرویم ) 8 هناتوپج ۱  
 لام هرتمولک۱ ۳۲ كرواجو هدنسهزاتع تموکح
 قلوا مام ی۲۱۲۰ «بولوا هبصق ر هدنسدق رش

 ا ریکر اک لزوک «یسیلاها 9۳۹۰

 . ردراو یندعم رقاب هدیرا وحو

 هربزج هرتاموس e کت

 )رواغنیس و هدو رش ك 2

 هطا (ادنیل) طو هنريازج (ور) مقاو هدنیونج

 رتمولک ۸ كنسهرزح اغنيل ,بولوا یر كرل
 ا5٠ كنلخاس هرتاموسو هدنونج

E۱۱۱۰۱۰۵ و یلوذج ضرع . مپ هلا  

AKANردمقاو هدنراهرآ قرش لوط  

 بولوا هرتمولیک عبس ۰۲۹ ین هس هحاسم
 زر وق و نور ماطر و یسالاما 2 مع

 کا «بولوا یئدعم یالف رب نیکنز كب .ردراو
 ردراو یسهبصق رب یمانمه .رارلشیا هدنو یسیلاها
 ملت هلمالسا ند و بوسنء هنسنج ییالم یسیلاها
 .ررد

 «هرزوا

 ربیل) هدسغ یاهرفآ ( 51000 ) ۱

 غ بونج هک «ردرې رب هدنتیروهچ



 ن ی س ۱

 ندنایرج كاهرتمولیک ۱۰۰ «قرەقآ یرغوط هی
 .رولکود هب یسالطا طع رح هرکص

 اسمولوق كند ونح یاش ( 3 ۱ ) ٩1010

 (ایکو بتن ) هکردقامرارب هدنتبروهج
 لوخد هنتلایا راوبلو ,هلئامن هدنسبب یعلاعم كنتلابا

 هلام“ هنس تاہم و ه قرش لایت ه دعا هل امش «كرهدیا

 عطف هفاسم كلهرتمولیک ۰ .هلایرج یغوط

 !(ولیکسوروم) هدنزیکد ( بارق ) «هرکص 8
 .رولیکود هنبوق ( هناسیچ وتروي ) كنب زفروک

 تل ومطسقو هدنتالو ینومطسق

 هدنسیلاعت قرش هرتمواک ۲ 6 | بونیس
 هدنلحاس زنکد هرق «بولوا هبصق رب یزکم قاوئس

 هیءهرف ینهریزج هبشرپ نالوا یې هننورپ هي رو
 مالغاص ی-اوه .ردعفاو هدنرزوا كخزر قدیا طور

 هدیوق یهدنتهج بونج «بولوا هدعقوم رب لزوکو

 ۰ .«ینایل مالغاصو مساو
 ضمب «یروس لا ll سن از «یس هناخش وط

 «یرلهاکتسد صوصخم هنلاما یافس «یتاماکعسا

 هتسخ صوصخ لاک « یسمومع هر انیساح

 چاق ر و یتهدشر هلیسپدادعا E < یسهناخ

 اشیا ردقوا راع .ردراو یسهسردمو عماج

 ندهویمو هتسارک هلش یتبارخا « بو
 شعب یراکات قلعتم هفلیمویق هد هبصق .ردنرابع
 لامعا هرتاس و نیلءن و یط وق یلفدص ندنجاغآ زوج هلرابش

 هد اتم ندآ «بولوا هبصق رر عدق كي هرونلوا

 یررجاهم یسیانو رهث ( تایم ) نالوا شو
 روهش«ندنوببلک یامکح .یدشفلوا سست ندنفررط

 .یدشعا دلوت هدیونیس نژود دوخای سناجود
 .یدبا یهوکح رقم كدادره» روهشم
 كراج كتالو مورضرا ندنتهج ییونجقرش یساضق
 قجنایمو دابآ یو ندنتهج ینونج برغ هلیفاحس
 ندنرلتهج قرش لاعشو "الاعشو یلامش برغ ءهلبرلاضق
 هلیس هیحان هزرک « بولوا طاع هلزکد هرف غد
 یسضارا .ردبکص ندهرق ۱۳ زکر زاربغ رارب

 «یسهاسرت ءیسلاها ٩

 توس

 یراد ءرصم «هرآ «یادغب «بولوا تبنم هج دلوا
 هناتسک «دومرآ ءالا «نتک نوئوت ,هلتابوبح راسو

 .وصحم .رولوا لصاح یعاولا كرا هزبسو هوم راسوا

 نونوت زکلا « بودیا تافک هبهلحم تاجایتحا 33

 یرلنامروا .رونلوا جارخا رادقمیلبخ ندنن نتکو

 ن ی س ۳۷۸۹۷

 نوجا تراجم و نوجما هام هناسرت .بولوا قوچ

 عطق هتسارک یلیخ ندرلجاغآ راسو ماج و هشيم

 ترایع ندشک 4 ۱ یس اھا هرو اوا جارخاو

 یروصقو هراسومور یردق ۰ زکلا «بولوا
 ۲ دعو و عماج ۵۷ هداضف نورد .ردلسم الماک

 ۲ ,هناضتک» « یساسبلکم ور « هیکت ۸ هسردم

 0 ىکا ۷۲ اک ه ,هیدشر

 «هناخرذد ۰ یر وک باشخا ۲ هو رکراک ٤ ءهمشچ

 هرددوحوم یژارح وص ۱۰ و ینمرک د وص ۲

 بیکوت او ینومسق اخس ۱ توس
 .وک كاو یر كغاحس ؛ ندا ۶«

 . ردترابع ندنعسف یلامث قرش كالو بولوا کح
 اهد هنجما كزیکد هرق لحاس هدنتالو ینومطسق
 بونیس «هلکا لیکشت ینقجر «بوئازوا هداز
 "الاعث «بولوا عقاو هدنس هشوک كنیتنةچ وب یغاتس

 یونج قرش <« هلزکد هرق ندنتهج یلاعث قرشو
 ًبونج هلیغاتس كيناج كنتيالو نوزبرط نددتهج
 یخد ًابرغ « هلیغاحتس هیسامآ ككنتیالو ساویس
 .هبروا كغاڪس هرددودګ هل نایعس زک ص ینومطسق

 (لارام) یرغوط هی ینونج قرش ندیلامت ب رغ هدنس
 «بونازوا رلغاط هرصر هلب رلع-ا راسو یغاط نارطقو

 ندیرعوط رلوص نتیاندنرلکتا ییاعشقرش ك رلغ اط وہ
 ندنرلکتا ییونج برغ و «هزکد هرق هی رغوط
 لزق نارآ ییسهسونح دودح تن اعس هدیرلننا

 ار لود هارو نانید ( قامربا كوک) مب ات هغامربا
 هنایل قا یک دنلامٹ كیونیس نزار دل راکت وا
 نا ههلکسا نالوا یانعه هللا ( وص هرق ) ناکود

 ( دیک قرف ) نالوا مبات اکو و یرہن ( رانابوچ )
 ندنساضق دانآ یوم هعلشاپ هلئام یصکیا . رد اچ
 روک ذم ناک ندنفاعس ینومطسق , بولوا ترابع
 «هللا قش ندنسهتروا ییاضق و« ( قامریا لوک )
 «قرءل آ رهردو راد اح كج وک اط رب ندلوصو غاص

 هلرانامروا رلغاط روک ذم .رولیکود هغامرا لیرق
 راس و هشيم « ماچ رارب ههتسارک «بولوا روتسم
 هدنرازارح وصو عطق هتسارکی یخ «هلغاوا یرلجاف آ

 ندرلهلکسا راس و ندیونئس «قرهنلوا راسا
 صوصشا مو یسیضارا .رونلوا لق هلونناتسا

 كنساضق دابا یو یهدنتهج ینرغ بونج كواعس
 « ,یراد ,هبرآ «یادفب « بولوا تبنم كي یغاربوط



 ن ی س

 ءاملا «هناتسک «نټ ک هلنابوبح راس و قجرو «رصم

 دابآ یوو یعاونا دلرلهزبس و رهویم لاو دومرآ
 زو راقو نواق لتسلکو ی رهح «قوماب رب هدنساضق

 هنوکرب زوده هدقاڪس قلعتم هندعم رشد ید

 هلها تاباوبح . ردشمالو عوقو تادلمعو تای رحم

 «بولوا گرتشم هلرلفرط اس كتالو یسهشحوو

  هلرو تالیصفت هدنسهدام « ینومطسق و هدیاب و

 بولوا ترابع ندیشک ۱۲ ۱۰۷ یسلاها .ردکح
 ست ريغ قرهلوا هراس و مور ی ۷۱ زکلاب

 هکرت یخد یرلناسشءرخ .ردلسم الدا یروصقو

 زب ریو ابع «میلک هیلحم میانص .راردمکتم هلال

 زکلاب درام نده داع عیانص یکه درا هبصق ل.س

 زونه «بولراب هسوش ر ردق هدانآ یو ندیونیس
 وغشم اشا كنیلاها .ردشمامهناوا دید هب یرلبا

 هبهیحا ۲و اضق۳ رز هجورب قاعس .ردتعارز قبل
 : ردیواح یی هرق 1۸۳۲ بولوا مقنم

 لاها رادقم ارق رادقم d> Li او

 ۶ ۱ ۱: هژرک بوتدس

 ۳:۳۰ ۱۳۱ یلک اچ قعنایع

 ۰-92۰ ۲۰۸ ناغاروط دابآ یوب

 ۱1:۰۷ AF نوکی

 - را كوس كا كنهسنارف ( ۹6118 ) ۱ 1

 قدبسهطسو تالاب :تولوا ناب لقاما ۷ ۶

 هرتم ٥۸٤ هدشنرف نوژ,دو هدنتلابا ( رود توق )

 كج وك هلام ندنسهلبا ( هرغنال ) نالوا یعاغترا

  هدیا نایرح یعوط هیلرع لا هدنلاح هرد رب

 هل ذخ | یاج ر رکید هدنس هبصق ( نویتاش ( «كر

 «هلجو رخ ندتلای روک ذم E ندق دلاغوح یوص

 (هسروا) ندغاصو ( هندل) ندل وص «بورک هنتلابا ه وا

 .رولوا لصاو هنسهیسنق ( راب ) كرهدنا دذخا ینرارهن

 (هورت ) بو الشاب هنق ۲ هدهووا ر زود هدارو

 خاص هاب ریس و نوا لصاو هس رهش

 نالاق «ءةدب ندقدلرا لودج ر یعنص قحهلوا

 هدیضارا قس ,قرلرآ هرلوق قوحر یخد تب

 هروک دم تلایا . ریلتالاوق هدهمریوح راهننک امو

 نالوا لوس ردق ی دوم نا ندغاص هدندودح

I Uy 
 لخاد هنتلاا (هنرام مم هنبس ) «كرەنود یغوط

 ن ,هعاک هند هببعق (ورتنوم ) و ؛ رولو

YVAA 

 عچوا هعارثک كنبوص |

 ن ی س

 یوم كرهشلرب هلربن ( هنو ) نالوا كوب یلیخ
 ۳۲ ا دا اهد ءهرکص ندقدلوا تاق ییا
 شربت ( من آول) ندا طالتخا هل.غامرا ( هرا ول )

A هب اعم برع ینا هنتم اقا یساهت ندارواو  

 لوخد هنتلایا ( هزآوا عم هنیس ) «كر هنود یرغوط
 اهدو ( هنوسا) ندل وص هدنس ه.صق (یروق) هلا

 6آ ین رلباح ( هر ) ندفاصو (هژروا) هدیغاشآ
 ڭا راپ «لا لوخد هدايا نالوا یمانمهو ؛ ردنا
 5 27ر هلیزمن (هنرام) هدنجراخ .یسوبق
 ره و «كرهدنا قش ندنسهتروا ین ده اب کی هسارف

 ۱۳ ادروا لزوک هرکص ندقدقبج ندوظع
 هایرج رب یواق نالس كب فكم هدنراهرا رلعقوم رو صت

 هتلی (هزآ | وا 3 هتیس) هنن ندنتلایا هنبس . ب ول الشأب

 ندتلایا و .رلآ ۳ یا «ررک

 ا ۔ مرکص ندکدریک هنتلابا ( هروا) هلجورخ

 ۳1۲ تربت ( ءروا) ندلوصو یناچ ( هلدنآ)
Eیراق نال هداروو ؛ررب هنتلابا 2  

 ندنجا یرهش ( نور ) ءقرهرترآ اهد یتایرح

 میخ (هرواه) او هدنزکد (هشنام) و ر

 تگ هسنارف ؛بول وا هرتءولنک۷ ۷۰ یار .رواکود

 ۷۷۷۱۹ یسهضوح نالوا ترابع ندنمسق قره ل هش
 هرزوا یعسو دح . ردنرابع ندهرتمولیک مب ص

 قوج كب E هرتم بمکم ۳۰۰ هدهسات

 و هدنسهاس تایل مظع شفلوا ارحا هلرلفرصم

 عاج وک یرلب راتوبو ك
 قوسج رب «بواوا تکرحو ریس لباق نوجما نفس

 ۰ رودیا لمهسا

 ۔ دج قاط ر 8 هل رلقامرا هزوهو هنور ای

 یرذجو دم كزکد .ردا طالتخا هلیسهطساو رالو

 لیا یوا هله «پونلوا سح ردق هرلب راق و كب

 ۳ هدر كوس ك ندزکد هدنرلع» وم 7

 > وس e اشا كعغام را

 ییلافس ریس یخد راد و رالودج

 ور بولک هللا تع رس ر 1 ر هداعلا قوف 42 اط

 دنا اد یرهش سراب . راقبح ردق هذ رهش

 هدنجما و یرل تر لزوک كم هدنفرط کیا كن هنیس

 ولشیا رارولاو كج وک ددمتم « بولوا یسهطا رب
 ار 2 قدتتسوا لب کور

 و تند 4ضوح و یجچوا تل هسنارف هو وط

 هردب ره ی



 ن ی س

 نوک لاو جیا كلر | هس 0
 ندفرط ره هردنرابع ندنراوح هل رهش سراب بولوا

 عقاو هدنجتا كنوا و طاح هلیتلایا (هزآ وا عم هنیس)

 یە ےس ةح اسمو هرتمولرک ۲ یا ۰۳۱ ین و «بواوا

 ۲ ۰۸٩ ۹٩۰۱ «هدلاح ین دلوا هرتم وایک مبرص ۷۹

 1۲۲۷ هنشاب هرتموایک عبر ر هک هردراو یسلاها

 کبک یغنامرا هنیس . رویشود یشک

 ۔وط زآ رب « بواک ندقرش یخد یربن (هنرام) ی

 كسراپ . روانکود هفامرا روک د مهرکص ندقدشال

 اوراو حالصا هلا هر وک لو یسضارا ی هدنحراخ

 یزبس رادقم یلیخ ,هلکلشِیا لزوک ك «قرهنلوا

 . ردقوچ هدیرلقلنادف .رولوا لصاح هّرناسو هویم

 «سراپ : تناا ۰ ردراو هدیرلن وقو كنا جام اص

 ۲۰ «بولوا مسقنم هاضق ۲ هل رلعسا وسو سيند تس

 ءرزاد ۷ هو ههح ات ۲۸ هرزوا قالوا هدسراپ یس

 .هچورب یرلسوفن رادقم هلبراهرومعم .ردیواح ین ۵ دلب

 ۰ ردرز

 ۱۹ ۰-۱۷ ناناب ۲ ۳۹ ۰ سداپ

 و و OES سدد تذس

 ۱9۸۰.۰ روهتذس Fo ۰ هرپاولاول

 5 و ۳۰.2 ۰۹۰ هی ول وب

 10 ۰۰ هربتسآ ۱۲ .Yo یو

 ۱:۸۰ یییتناو N يونا

 ۱:9. هبمولوق ۲۳۳۰ هنسایو

 ۱۳ ۰:۰ نریل نوت راش YY ۰ هیلی ورب وا

 Te A یسیا ۲۱*۲ ot او وسیورتنوم

 ۱۰. ۹۰ هدنام تن ۲۱ ۰ نئوا تدذس

 °1 ۳۵ دورتنوم ۱۱۳۵۰۸۰ یدوپا

 هس
 بت

(Seiné-Inférieure) — il 1 
 «بول وا ندنس هلام" تالاا كن هسنارف 1

 مق یغامریا هی. ردعقاو هدا یزک د هشنام

 بصنم هزیکد هدندودح بودیا ناب رح هدنسد وج

 ندنتهج قرش لاعث .ردشفلوا هيم هلیسا و هلة وا

 هبراتلایا ( هروا) ابونج « (هزآوا) ًاقرش «(هموس)
 یخد ندنتهج ینرع لاعشو اض , هلیعاخ هرواه و ۱

 هطخ هدنامرون « رددودحعو اا هلب زیکد هشنام 0

 5۹ ۱9 ۲ تولوا تراص ندنعهر كنم ەم دۋ

 ۰ ۳۲۱۲ و لام شرع ۰. ۶ 8
 دتع هدنرهرآ رغ لوط ۲۳۱۰ ۱۰ لا
 كاو ۲۰۵ یو هبرغ ندفقرش « «دلاح ین دلوا

YVA۹ 

 ونک ۳۸۰ یسءرئاد طبعو ۷۷ یا هدنرب شینک | هسنارف .06p( 00 56100) قلاب

 ن ی س

 هرتم ولیکم برص ٤۱ یسهروطس عج اس دم

 ( ور ) یزکم . ردیشک ۸۳۳ ۳۸ یبیلاهاو

 یعیبط «بولوا ك.کوبو زود یلحاوس . ردب رهش

 هدنرابصنم كرارنا زکلاب و ردقو یرلن الو یوق

 روپشم هلرلمامج زیکد هوعلشاب و یر هلکسا ضمب

 گرزحاخ هدف یا ۰ ندراو یرلهیصق لحاس

 ندهیلسرام كنهسنارف هدنسلامث لحاسو هدنح رخ

 یر (هرواه) نالوا یسهلکسا كوس كا ر

 ( 25 )هد دم یر ( هفرآ ) هدنتهح لاعث و

 اا واوا باغ وک یراهلک ارث: رووشل ول ی اکا

 هرتم زو یار ییضارا رد (بماقف) یرلکوی

 نابرج هدنرلهرآ دكرلن وه هر هل عساو هدنعافترا

 كرل هلا « بولوا ترابع ندنربداو دارا بنا ندا

 یبیخارا ,بولوا وروق كي «هدهسیاتدنم فم یار وط

 كج هجا « هقتشب ندقدلوا یراوص كج هدیا قس

 كب هسیا یراهرد .ردندج رهص یرثک | هدیروص

 "یضاداو یراریاچ لزوک قرهنلوا قس هلراوص قار

 یبهیونج دودح یغامرا هنس .ردیواح ی هعورم

 توست نو ق كتلاا .بودا ناب رج هدشرف

 راک تاع ىلا بر و هفامربا و یسهراج هانم
 . رولیکود هن کد هشنام ه یعوط ندغوط

 ۔ارجو یمبانم زکلای كنبرلربن ( هلدنآ ) و ( هتا)
 « مور ,هتوا«بونل و هدناخاد تلانایسی راقو كرا

 هدرازلو كىلو «وق «نوسار « هنر رتس وا هتنس یی اق

 ییعوط هونجو ناعس هدنلخ اد تلابا هسیا یرارهت

 درلن وب . رارولکود هنغامربا هنس ندغاص «هلنابرح

 را هش راف 2 رو روح رل هدنک ام قوح ر یر ره

 لصاو هغامرا «هدلاح یغیدلوا هایس مس ندنکلسی

 ؛یرارنا ناکود هزیکد ه ی یعوط ندب یغوط .رولوا

 «هقرآ هری هلا هلا سر نارآ یدودح قرش مش

 .ردنرابع ند (بماقف) و نادرود ءهلوو نود «یس

 ندنعاتحا اح ترد «بولوا ( قرا ) یراکوس كلا

 رهنیک ام قوجرب یر یخد كرارنا ون .ردنا لک

 یماوه ۰ ردولوط هلرلهقراف یرلارحم , بوروج
 هګا رس ندس راپ نزا « بولوا بطار و لدتعم

 یسیدنف ا قاعص كن زکد هشنام «نیشبق یدهسرا

 - وا یرل,ا كب یعارز . ردقاعص اهد « هلسسانم

 -ولقلقاطب ماطر نمي یئزجح كب یسهبلاخ «فارا بول



 ن ی س

 | فالوو یادغب ینالو_صح هڪاشاب .ردنرابع ند

 « نتک  راعب «سااتب « رصم « یراد «هرآ هلبا

 كیرا «الا یاس ء زوج «یعاونا داراهزبس بو

 هلتعارز یثاث رب زکلا كنسيلاها اذهمم .ردءزاسو

 7 و ثا رم عیانص یناثث «بولوا لوغشم

 تیافک هنناجایتحا كنسيلاها یرباخذ
 هنعرز ا لمعتسم ,رکلسب تایاویسح یا رب

 ءبولوا ترابع ندرار اڃ یاصو یببطو صوص

 ۰ ردراو یرزوموط و رس «لووق « ریفیص یلیخ
 .ردروتسم هلرلنامروا یسدس رب زکلاب كنسيضارا

 قوج یسهعونتم راعحاو هب رتا صوص ا ىلع و ینداعم

 .ردراو ید یراوص ندعم هدنرار یلیخر «بولوا
 دوو قوماب صوصا ىلعو یرلبا كم یمیانص

 قوح ك یا کرد ریقاب و ربمد ی

 هدنتهف قنارف رابلم مراب نت یونس « تولوا

 نت ور) یر کصع كناح وسذ .راقبح هبعانص تال ومعم

 ۰ ردیرآرهش ( هرواه ) ی زکصس كننالومصم ندعم و

 نانس یدامو ییهرزو یرهننک ام رواو هدهرواه

 یرلن دعم ریمد و ریقاب ید هدن ور . رونلوا لاما
 .ریاساب یعاونا كتاوداو تالآو هننک ام «بوالشیا

 یازحا < موم .نواص «هرب EY نون ون

 هناخغابد هلب را هق اف هاو ماج .رکش « هوییک
 هدرل وک هقشب ندرا هش ر اف .ردقوح هدیرهناخاب و و

 .رارایاب تاحوسنم یلبخ ندنرلهاکتسد لا لاها ید

 راسەلىر الوريد ددعتمو یلحاوس كايا هل غامر | هندس

 هرواهو نور زکلاب «بودیا لیهست یتراجت قرط
 یت كناحارخا و تالاخدا رک نایت رک هو

 هیاضق ۵ تالاا .ردزواصم یغنارف رابلم يا یونس

 یهدلب هزاد ۷۰۹ و هجان ٩۱ « بولوا مقنم

 ا هل نو ی فسا
 ۰ ردرپ ز هحورپ
 ۱۳ ۰ پماقف | ۲ ۰ هرواه

 ٩۲ كيل و | ۰۷ ۰ نور
 \\ ‘°1 نوبلا ىسلكىدوق| ۰ هد

 ۱۰ ۷۰ لییوک كچوک | ۰ فوبلا

 ۱۵ ۳۰۰ نئور یس) لیوی وس

 هدنتلابا (راو) كن هسنارف ( ۹6۲۲6 )

 ه تكیولوت و را ۳

 - هشوک رب كن وق نولوئو ه دن رع بونح هرتمولک

 لوب ا ندکه نولوت نده لسرام قرهلوا هدنس

۳۳۹۰ 
 3 ی

 8 هبصق ۳/۸ ی زکص هبحات عقاو هدنرزوا یلعخ

 - هنلاعا یافسو کت سایر كلو «یسیااها ۰
 8 . ردراو یرلهاکت-د ص وصخ

Sienne) } ۰هحایلاتاو  JI (Siena 
 تن هسنارولف هدنسهطخ هناقسوط كب ۱ 0

 هرتمواک ۰ تكیامور و هدش ونح هرتمولیک ۰

 «بولوا رهش یز تلابا هدنسیبیغ لامس

 (مالغاص «یسهرظنمو عقوملزوک < یسلاها ۳۰۳۰

 كم یلخاد «یتکم عیانص «ینونفلاراد «یساوه

 کوو ی.هناضتک یواح یدلح ۰۰۰۰ ءیسدادعا

 «تایونم كرا «هخوچ «یسهزوم ر كحوک ی

 «دغاک هقاش ریصح هیت تا نده «هفطق

 «تابوبح و یر هناخاب د لر هق راف هرات و 9

 رهش 5 قسا .ردراو قرا یتا نوتزو بارش

 .یدیا روم اهد هلستفو 0

 قرش لاعش .هسنارولف الامش قلاا هننس س

 «هرورا ۳ وو قرفو اقر «وچرآ ندنتهج

 ۳: ال هوتسوق ندنتهج ییرغ بوتجو اوج
 یسهیطس ةحاسم «بولوا دود هلراتلابا هزپ

 ۳۳۳۰ ه یسلاهاو هرتمول ڪک 0 ۳۷۹

 -ارا هلنفل و هدنرع كنلابج هلسلس نینآ .ردیشک

 ۱۷۳ یغاط كسکو كلا .بولوا قاغاط ی
 (ناینبریت)یمظعا معسق .ردآ(هنایمآ ) نالوایعافترا هرتم

 اد یسهضوح یغامرا( هنورپموا) نایکود هنیزکد
 هدنلخاد لاا هفامرا روک ذم بونلو هدنلخ

 کود یرلربن (ایدآ) ندغاصو (اچرآ) ندلوص
 كر ییا وب هدیرلباچ ( هسرم) هللا (هرو-س)
 (ونرآ )ی. هش وک رغ لاعش كتلایا . ردمبات هنتسیعکیا
 25 قرش بونح و 1 هسلا ) میت هنغامر ا

 لرې ( الاب ) و ( هنامور هنایک ) میان هنغامربا ( ریبن )
 یرلاعرص بویلوا تبنم كب ییضارا .رونلوا تس

 یار « بولوا قوج یرلفاب .ردقوح یتاناویحو

 ؛بولوا هدکلءریاو یرلبا ه دلوا یمیانص .ردرومعم
 قوح رو یسهشراف دغاک رب «یرهناخریمد ضعب

 زوهتن 1و تیک ال ردراو یرهش راف دیمرکو هلغوط

 :روداقش یلاا یطخ لو ریمدرت .راقح یرلن دعم

 .ردنواح یبهیحان ۳۷ «بولوا میسقنم هباضق کا تلابا
Seine-et-Oise ) _ 

 تالاا کنه سنارف ۱ هرا وا سا



 كعامرا ندبا نابرج ندنجا «بولوا ندنسهیلامش
 وب . ردامسم هلیمسا كنم رب هزآ وا نلک ندلامش کوو
 ره یتلابا ( هنیس ) نالوا یواح ی رهش سراب تای

 «( هزا وا) E .هدلاح کیدا هطاحا ندفرط

 وه زا هرات E ۰( هثرام عم هنیس) قرش

 یلاعش برغ (رآ وعم هروا) ابو ند نتج ق
 9 اش .ردطاع هلب رلتلابا (هروا) یخد ندنتهح

 ٦۱۸۰۸ ءبولوا هرتم ولیکم بم ۸° یس هيیطس

 واک ۱۰ نرود سراپ یزک .ردراو یسلاهآ

 .ردبرهش ( یاسرو ) عقاو هدنسییونج برع هرتم
 «بولوا ترابع ندرهب قلآ ماط رو ندهووآ

 .ردزآ كب یرارب نالوا یافترا هداز ندهرتم ۰
 هلب رلج افآ ماجو هلرلنامروا یرلفرط رثک | اذه عم

 . ردقوچ یعقاوم ریوصت ناباش بولوا روتسم
 كتلابا بوک قرءراب ندنسهتروا قلادا یغامرا
 هنتلابا هنیس .رولنکود هغامرا و یسهبراح هایم نوت
 قاابا ( هزا وا عم هندس ) قامرا و لوا ندم ریک

 (هر )ندفاص و ( هژروا ) و ( نوا) ندنلخاد

 نایکود هغامرا و هدنحراخ ثك سراب .رلآ یر

 .رک ندنس هجراپ راط ر كتلاا ید یر
 زەم عوضوم یخد ا ندقدقبح ندنتلابا هنس

 ء(هتوا) و ( هزآ وا ) ندغاص هدنلخاد تلابا نالوا

 ندغاص هددودحو ( رولوقوو )و ( هردوم ) ندلوص
 هدتلابا لخاد یره ( هزآ وا) .رلآ ینرارهن ( هتا)

 (هنوسا) «یک یفیدلآ ینرلباچ (هنسوهو)و (نرسوس)

 برغ كنلابا . بیا یناچ ( هنیوار) یغد یر
 هنن هد یس هراح ها بم كر رادقم ر هدنتهح یلونج

 یاوه .رولړکود هن ره ( ءروا ) بات هب ( هنيس )

 a روک هتصرع «تولوا .حطارو لدتعم

 ۔وررم قرط ره «بولوا یٹزج كب یسهلاخ "یفارا

 هلراهابو غاب رادقم رو .هلرلنامروا ,هلرراچ «هلتاع

 فالو «یادغب یتالو.صحم قوچ لا . رد روتسم
 «راعب هلن اب وح راسو هب رآ «رادواح ,بولوا ساتو

 4:4 اس

 . رولوا لصاح یخد یعاونا كراهزبس و
 هلت یخ د تانا راسو یغارباب راعیو توا صو مخ
 هف تعارز بولوا تيم كم ینار وط ری ر د

 هاها تاباوبح 2 رونآوا ارحا هدنروص لمکم اقیمطت

 ارش یبخ ندموزوا . ردقوچ ید یرویطو"

 ا
 ا تے او كرا EET «زوح الا یاس تاک

۲۷4۱ 

 .اوه ریل ین را (قروا) ندغاصو نرول ب

 نل ی س

 قوب یتداءم . ردلکد یبا ردق وا یبنج «هدهریلییاب
 یباب ءوتنچ « لآ «ریدابت زکلاپ «بولوا هدنمکح
 یرلفاجوا هراسو یژوماح یجهلول «یشاط نهرکدو
 مق كنيلاها « بولوا یرلبا كم میانع ۰ ردقوچ
 مسج ردق هن ره ۰ ردلوفشم هلتراجمو تمنص یمظعا
 « بولوا قوچ ك یراکچوک «هدهسدغوم راهق راف
 «یراهننک ام تعارز AEE وئرییسا کش «دغاک

 رلیش همروا یکباروجو هلناف .موم ,هبوبیک یازجا
 هردددمتم یر هناخ رم دو هناتمک ود هلبرل هش راف راو

 هراشو نوا توس هزس هوم نوا یرخذ هسراپ

 یراعمو قرط راس و یرالو ریمد . ردیا جارخا

 كرا ما مباناکوب هلیغامریا هني «یک یغیدلوا قوج كب

 2 هلاح قج هلوا ا هنن افس ریس هدیغوج

 كب یتراجت هلیببس یتیبرق یخد كسراپ ۰ ندننپدلوا
 هبحان۳۷ بولوا مقنم هباضق ٦ تلابا . ردکلشیا

 هلب را هب صقو رهش هعاشاب . ردیواح ینهراد 1۸۸ و

 : ردریز هجور یرلسوفت رادقم

 :NR یور ۹ ۰ یارو
 A ° پمایا ۱۱۵۳۰ ین و

 :AN نود روم ۲ ۸۰ یوتناژ

et Marne ( 

 امش تالاا فی هسنا ا ۳

 ندنته» قر لاعش هز آوا "هل اوش «بولوا ندنس هبل

 ا «هرآ ولو هنوب E هواو هنرام اقرش « هنسا

 هام راد دون هلب رلتل ایا هز | وا مم هندس یخد

 ۳ ۱۳۰ «بولوا هرتم ولیکم بص 0۸۸۸ ینهریطس

 قرش هرتمولدک « ۰

 یاذح ییضارا . ردبرهش (نولم) مقاو هدنسیب ونج

 كسراب یزکس .ردراو یسلاما

 راب لزوک هژراهبت ا هرتم و یار ندرح ۱

 یغامر | هندس اه بول وا ترابع قدر ءوواو هردو

 مق كاا قامر ا روکذ م

 هدنلاا لخاد > هلا قش هل ع لدفرش قسد ونح

 e (غن 1ول) و (هنوم) ندلوصو (هزلوو) ندغاص
 (هر) .ررم هنتلابا هزآ وا عم هندس «هرکص ندقنلا

 كدودح « بودیا نام هدنرهتروا كتلابا یرپن

 هدنل اصن | كس راب .رولنکود هغامرا روک ذم هدنح راخ

 ۳ مق كتابا صد ی رم (هنرام) ناشی راق هب هناي س

 ۰ روبنل و ه دنس 4 وح

۳ ۰ 

 كوب و نرول كحوک ندلوص .بودیا قش یتسیل
 لدتع«ی



 ن ی س

 هيام ء انہو .ردقو وص اهد زا رب قهح لاعم ,بولوا

 حاشا . رویم هشیتب موزوا هدنلاعث كنسارحم هنرام

 رم« فالو «رادواح , هب رآ یادت ی

 دل راتاریابو توا صوصخ هناناویح هلابوبح رلاسو
 .هزنسو هوم راسو كيرا زوج املا را, ,یعاونا

 لکد تبنم ردق وا كب یسیضارا . ردنرابع ندرا

 یخ .ندنشدنلوا ارحا ینا ك تعارز ,هدهسیا

 . ردروپشم قالوو یادفب «بونلوا جارخا هریخذ

 وا هدنتهح بونح .ردتوح یخد یرللک هل رلقان ادف
 ی-هیلها تاناوبح ۰ ریلسا رلبارش لزوک ندموز

 یرینب ,بولوا قوچیرلن و وقو كنبا صوص ایلعو
 « بونلو رلحافآ فلتخ هدنرانامروا . رد روپشم

 مس بوی لوا یتداعم ۰ رونلوا مطق هتسارک لیخ

 تعنص .ردقوح یرلقاجوا هزاو ی «یشاط ېا

 هدهسا زا ندعارز یلاها ندبا لاغتشا هلت را

 «بولواهدرأدقم لىخ ید هبعانص تام ناقبح

 .اید هلبرآ هتي ر اف E هعکأب «دغاک ,وترییسا کش

 كتيرا هنکام .ردقوج یرازارحو نمرکدو یراهناذگ

 قرط راسو یرالوب ریمد .ریلبروچ هلا وص یتوچ
 یتراګ یرالودجو رانا اص هتنافس ریس هل راعمو
 ۲۹ «بواوا مقنم هبا ضف ۵ تلاا . رودیا لیست

 .ردواح یهژاد ۰۳۰و هبحات
 ۱ :ردرو هحو رب

 یرلهبصق هعلشاپ

 - ۲۰ هیمول و ۱۳ ۳:۰ ولیند وق

 ۶ ۰ یال ۱۲۰/۰ نولم

 >0۰ هترف | ۱ ۰ نرتنوم

(Sin-Hoéi-Hsien) | . 7 1: 

 .ونج تالاا كنيچ ۱ ن
EE,هدنغاعس نوتناق كنتلابا ( غنوت غنا وق  

 ۲۲۱۲۸ هدنسی ی بوج ا هواك ۸۰ كیوتناقو
 1 هللا یلاعت ضرع

 ی « بولوا

 ىع” كوب كاو ءاکترابت لصا «بواوا طاع هلروس
 ۰ ردهدنح راخ دروس

)Seyny( :هدنتلابا یلادوس تیاتسها  

 هدنق رش هرتمولک ۰ ةلتکلاووساو ۰

 .ردراوییلاها ٤۷۸۰ «بولوا هبصقر ی زک اضف

 هاکساو ه.صقر یسا هدناحاس سراف

 EB كالع ریهاشم ضع) «بولوا هم هم

 یو توقا روا بارخ هدو شفا و ناو

 رهش ر هدقرش لوط ۱۱۰ ٤

 هو E یاس

 ن ی س ۳۷۳۹۲

 نوک لرایرسرس قاط رب زکلای و هدییارخ لاح

 ۱ .رویدیا نایب ینکیدروک
Sinigaglia 1كابلات  

 تالاا 1 ( ۱ هلاغشس
 هدنسږاامش برع هرتمولدک ۲ ه تك هنوق | و هدنساضقو

 .هدنیصنم یربن ( هزيم )و هدنلحاس یزیکد قینایردآ
 رکش «یسیلاها ۱۱۳۵۰ «بولوا هلکساو هبصق رب
 ادعا هم «یتراجم تابوبح «یرل هش ر اف مشیراو

 یسهربخ تاسسّوم ییخ « یمیانص کم یک

 امدقم .ردراو ی۔هجلا یلدروکوکر ب هدنراوج و

 «یدیاراو یځدیرازار لوس «بولوا قنارف ترو

 .ردترابع ندنزغآ كره یناول
 ندنرازح نیلف (5:0۱۱02۲)

 (هنرغال) ۲ زاد زا ولنیس
 هدنسدب ونج برغ هرتمولک ۱۰ كن (هلسنام) و هدنتلابا
 . ندراو یسا اها ۵۸۰ بولوا هیصق ر

)Si-Ning-Fou( ۰لاعش كنمح  

 (وسناق) عقاو هدنتهج یر | دف 2 ی
 . ونح برع هرتم واک ۰۵۰ كن (وفوحم ال) و هدنتل ایا

 یزکس قاس هد افترا ثالهرتم ۲۳۰ هدنسب
 نی ۰ ردراو یسیلاها ۰۰ ۰۰۰ .بولوا رهش ر
 ءقاو هدنعاقحا ٌهطقن كن رالو قرش ناتسکرتو تيت

 روا هداز ین رکسعو هب رام تما هلغا وا

 یدا یلترثک اهد ییلاهاو كليات یتراجم امدقم

 سرخ یعطعا مق < هلةلوا نادم هابرام ضب

 رولو یرهنارو قوج رب یرو- موبلا .یقرهناوا
 ۰ رد واح یرارب

S101× ( ) لام هدیلاعش یاشصآ 

 وهج هتوغاد ییونجو یلامش تبهمقج ۱ 2
 ماطر «بولوا موقرب لوس ندهیلصا ماوقا هدنرلتیر

 راردلوغشم هلتعارز و نک اس یشاط رو نیشن هیخ

 را یسارحم ییسی-یم هل رلغاط یلايق رات وب هلرتقو

 اوخارا کءدشنیام یلاعث ضرع 4٩۳ هلا ؛۳*و

 ۲3۲ ترا یرارآ كکو زوکوا یناب ہدەمساو
 زنا هغ كام

 2 هرلنوب ء بودیا طبض ینرارب اردت
 ۳ یرلدنکه رخ ال ید یرللحم یر دشا

 ۳ رتفل وب هد هعفادم هلتاعفد را وس «ندنراکدتا نطوتو

 1 لاع «ندنرلق دلوا رلم| رواکنحو روسج یرلب دنکو

 نکا هدتمروط « بوش



 و ی س

 «هدهس رشم ردریو تالت قوچ ك هننم و يج

 .ردرلش۶ا احماو لتق هنارادف یترلبدنک یخد رلنوب

 .ردسررق ه یثک ۳ ۰ ۰... یرارادقم هدلاح يدمش

 نالوا شا طبض ینرارب « هدراهسیا .دمتسم هدمت

 ( هتوغاد ) .ردهدایز یرلتموصخو ضغب هرلبلاپوروآ
 تبروهج کیا روک ذم .بولوا فورعم یغد هلا
 میسقنم هلئابق قوچ رب .ردشفلوا هیعس هلیسا كرلنو
 .رارو دیا کا هفتم تثیه ر هدنرلئب بولوا

 یتیم 8ig( 9٩ا0>) ويس غم 0

Eییونح كن همت كلام . « ويس كوس »  

 ندرالوک ماط ر هک.ردرپن ر هدنتروهچ هتوقاد

 هونج ازاوتم هنسهقرش دودح كتر وهج فلت اعم

 - وهج ( هوو ) هدهفاسم خرو «قرهقآ یغوط

 كل ءرتمولیک ۰۰۰ اسر قرهرآ یدود- 8

 تسوا كن هبسق ( ییسوس) ۰
 .رولیکود هنیرهن یروسیم هدنفرط

 gı (<Bittle Siou) هلتل دوخا ۱ ۱
 تي هعقج كلام «« وبس كحوک » عف

 - وهج ( هتوزتىم ) هکءردرهن رب هدب ر وهج (هوو)

 هنر وهچ ( هوو ) ,هلناعن هد ونح یاهنم كنتیر

 كرهدبا نارح یغوط «ییرغ بونج و لوخد
 ۰۰ لوط كنسارحم .رولکود هنفامرا یروسم

 .ردهداز ندهرتمولیک

  دونعم كتیرابتمف رز دنه (51۲۵)

 امها رب هجنرلعز « بولوا ندنر ۱ 2
 بیرخم «ردبا لیکشت ثیلثت رب ربارب هلیا انشیرف و
 یلشاب شب «قرهنلوا معز لکوم هلدعتو ربیغتو
 یا ندنزغاابو هنافو ر هدلاح ینیدلوا یللا تردو
 : افق ناسنا هتنادرک شف هنالسرآ ر روز
 یندب هلرالوق و شععآ قلنادرکر ب بک ندنرآ
 كنك .راردیا روصت هدنروص ر شلراص هلرلن الس

 هدنغاط (هسال,اق ) نالوا یواح ینعب ام كنغامرا

 و هداس رلیلدنه هدرلتقو ضمب .رارینانبا هنفیدنلوت

 .ردرلشعا تداع هموهوم دوبم#

(Siva ( ۱ 9هاانتهح قرش شن هبسوو  

 هنیرهن ( هماق ) مباتهنغامرا ( هغوو ) ۰

 ینیغ بونج كنتلابا مرب « بولوا یاچ رب رولیکود

 رو «نابرج یرغوط هب رغ بونج «هلن امن ندنتهج
 هدعب و «قیرغف یندودح كلاما ( شاو ) قاءرآ

۳۷۳۹۳ 2۹ 

 ندناب رح تل هرتم ونک ۰ «كرهدیا لوخد هتلایاوب

 .رولنکود هغامرا رک هم درو

 روتختی مو | | ساویم
 .وسماص «هدنقرش هرتمولک ۳۷ ۲ تد رش | و «هدنسیب

 قرهلوا هتنسیق رش :یوزگ هیزقمواک ۲۰ -ب ابی وقت
AEهدنقرش لوطا ۳۸۳۵۰ هللا لام ضع  

 كعامرا لزق «بولوا رهش رب یزک م تیالو عقاو
 ا ف دوام كل .رتمولدك ۲ «ندنرانک غاص

 هغامرنا روک ذم و كسکو نالوا یعافترا هرتم
 غاط قرهلوا هدنرانک كنهووا رب لئام یرعوط

 هلودج چاق رب یرهن ( هرواط) .ردسسؤم هدنککا

 كج هللا هراهناخ ءهلروص ندنجما كرېش قرلریآ

 لیزق «هرکص ندکدلزبع یرلفاقوسو .ندکدریو وص
 تراص ن ۲ ۰ ° یسلاما .رولدکود هغامرا

 "المک یروصق و یمرادزکس نه ترد تولوا
 قار وط یرلتسواو ندی رک ایس یرهاح .ررلسم

 ینارطاو یروماج و راط یرلفاقوس «بولوا یل روا

 لخاد و یجراخ .هلفلوا ترابع ندرلهلرات ید
 -هتروا كرهش زکلا .ردزکنا توسق كل یسهرظنم

 زکلا و ها زود یسهداح دادغب نی ندنس

 ةنا ضمب یاس و هنافتبحو هلشیق هلیفانوق تموکح
 یرلمشل .ردرظتنمو لوم م ندشاط هصوصخ و ه ریما

 وع نوفروط و یراروماچ نیشیق ,بولوا هدنادیم
 قجمآ «ندنفیدلوا قوج ید یزوت نزابو یر
 نازبم تزاب . ردمالغاص یاوه هدنس ههاس یعافترا

 رفصلاتح نیشرقو ۲۵ یسهبطسو هحرد فن .رارلا

 .هسردم ه «یدع- ٤۲ .یعماج؛ 4 كرهش .رد ۸

 یرکیدو یکام یرب یبهواز ٤ «یسهیکت ٩ «یس
 1 «نیلعلاراد ر « یسهدشر ۲ قرهلوا یرکسع

 واتا ۰ یتکم ناشر ۲ -::یسدادعا تکم

 ۱۲ «یناکد ۱ ٤٥۱ کم نایتسرخ هو یرتسانم

 ( هتساوس ) یمسا ساوس .ردراو یناخ ۱۳ .یاج

 ی دمش رهش سا ىع ا بولوا ام ندنع دق سا

 هدنرانک قامر الب زقو هدنقرش هرتمولبک ۸ كساويس
 كا كعدق رهش وب .یدنا هدنرق یسهن رق ( زاروف )

 (قانرافنء) «بولوا (هریبک ) دوخاب هریبق یمسایکسا
 .یدبا ر وهشم هلب دعم 3 ج صوص هن د ونعم

 هندنک هدنجا بودیا طض یرهش و دادرهم |



 گو ک الت

 كرلىلامور هدب .یدیشم ردیاب یارس ر صوصخم

 هيم (سیلوپسود) ندنف رط سرو هک هنیلا
 .هطخ ( هقودایق ) هدننامز ( نومارتسا ) .یدشفلوا

 ( سیرودوتب ) هدرهش و نالوا یزکرم كنس

 كرل لامور نیداق و «بوروس مکح هکلم
 هنمسا هجور كسوتسغا «هلنفل و هدنس هباج تحت

 عیسوت یخ و هع ( هبتساو- ) یرهش هلتبسن
 (نوطوب) یجنکیا یلفوا كنون .یدشقا نییز و
 ؛شعا كرت ه( نورن) یروطاربءا امور یرهش

 هعلقر هدنسهبنو ربیع ینراروس سونایدتو هدع) و

 (Ez) هدي دالیم نرق یجنر نوا ا

 هتساوس ندنروطاربعا مور لباقم هراز ماطر, گی

 زکر هتموکح كچوک رب . بولآ ینرهش
 دجا ریما هدننامز هیساص تفالخ .یدشعا ذاخحما

 هب هب دنهشن اد تلود «قرهنلوا حض ندنفرط دنعشل اد

 ندلا نع ندمور ةیقوعلس ولم .یدشلوا تا

 -اد كولم « كرهدا طناف یماوتس نالسرا جلف

 تلود ی ءرآ رب ساویسو ؛شلریو ماتخ هبهبدنمش
 هد السا هدعب ىدا شلوا یاب كنهقوطس

 نب زر و عیسوت یهاویس دابقک نیدلا ءالع ندمور

 نادنعش اد لق هلع ۰ ندنر کسا .ردشعا

 ندلا ءالع ابو ندلانع املا راشم هسقو یهدننامز

 هلب ری دک یغیدلوا شل وب عوقو یهدنرود قو
 ینودرگ ات مالسا رهش ییدعت هالاح ره . رویم

 هدشنامز قوعلس ندلا ءالع هيلا راشم «  بولوا
 ك یسرادمو « یدیا راو ییلاها ۰۰

 ید هدنمکح نونفلا راد رب ات دام «بولوا قالراب

 یدک واقعه طاهر ندکد ک هتطیض در لب زیکنج

 .هدقدلوا ض رنم یس كرلن و و هلا كل هب ر الح

 تح كن دلا ناهرب یخاق ند الگ نک هبسانلاپ

 ناطلس مرد هدنخح رات ۷۹٤

 ر هدنمسا

 . یدشلاق هدنفرصت

 اقاعتم «قرهنلوا حق ندنفرط یرات رفح ناخ دیزبا

 ماه لثق یبیلاهاو بیرخلو طبض ندنفرط كنلرويت
 بولاق هدسدن لاحر یر ندتقو وا :یدشغلوا

 دادرتسا ین روم یسا رار هلیس-هبعقوم تیما

 هدساوبس یسهنرت كن زا باهولادص .ردشمهمهدیا

 نالوا شمل وب هداروا هد هروع همقو كنم رلت رضح

Aو ی س ٤ 

 داز E عاشو ل رذط را هدازهاش لغوا

 هردنوفدم هدساوبس یغد الدم تع

 تر كلا كنىلوطانآ . یتالو ۱

 «نوژ رط "الامث ,بولواندنتاءالو ۱

 هژیزعلا ةروم*ندنت ج یبونج قرش «مورض را ارش
 لاعت برع < هرقنآ ار ‹هنظااو بلح ۳۹

 هرددودحمو طاع هلبرلتالو ینومطسف یخد ندنتهح

 ۳۲ ۱ و یلامثضیع ۱۳۲۰۲ هل ۴
 وا دتع هدنراهرآ قرش.لوط ۲ هللا

 مظتنم ریغ شعازوا یرغوط هونج یهواز سار
 برغ ندیلاع قرش . رودا زارا یناکش كلثم ر

 ۲۳۰ کا هدنرب شینک ك او ۳۳ یو هونج

 اک عبرص ۸۳ ۰ یسهبعتس اسمو هرتءولک

 م 2 ۱۰۸۰ ٤٥٥ ییلاها «بولوا هرتم

 یماسا «بولوا عفت صو قاغاط یسضارا . ردتر

 ندنوا و, هرتم ۰ ندرحم یاذح یرهووا ین خەو

 یرلغاط كکو ماطرب «هدلاح یعنی دل وا عفت ص 2

 لیک ا يا یرلغاط هیعلشاب .ردراو یخد

 هلیک دق ےس | (سورواطیت آ ) یر دارلن وب هک «روندیا

 ه قرش لاش ندیم بو:ح «بواک ن دنتالو هنطآ

 « هلا قش ینع 7 بونج كالو ییوط

 هن یسهلسلس ی 2 ؛رشالوا هن رلف اط مورضرا

 الو 0 ساویس هلبعشد ندنرلغاط مورضرا

 تو ) نالوا دتم یرغوط هرغ هدنسهرآ یرلتب

 لر لغ اط و سم هب هل ساس یک ر .رد لاح *هل اس

 زافوص : قرهالشاب ندسیغ بونح یراهعا شار

 ؛یغاطیک «یغاط یلروفنم «یغاط فو كس «ىغاط
 ؛غاط یینالس «یغاط ر 2 «یغاط شع وق «یغاط ر زهخ

 كاب هرق نالوا یسکو 2. و ده راس و لب هرق

 هنر اس ء بولوا یعافترا هرتم ۳ ۲۷۰

 1 ۲ 2 یک وپ

 هفتم هدنسهرا كرلغاط هرص عن

 1 2 یخد هدنتهح بیغ صوص) | يلو ەدەلىاب

 رشي یتسهضوح قامرا لب زق «بونل و رلغاط قاط

 e كرلن و .رورآ ندنسهضوح قامرا

 اط زیدلب قآ لب یل اچ «یغاط یجءهود «غاط قآ
 وبیضارا E هلییسح یعافترا .ردیغاط هر وکو

 کد هرق یمظعا ےس « بولوا مقن» هام چوا
 8 ضوح قامرا لشي و قامرا لزق ع نانکود

3 

 ساوس

 هرآ هرم ۰ ۰

1 
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 هزیکد قآ یی واج یاهتنم «هدلاح ینیدنلو هدنلخاو

 هدیسونج قرش یامنمو «یسهضوح ناعس نایکود
 هدنلخاد یسهضوح تارف نایکود هننزفروک هرصب

 كنمالوهک «ردقامربا لیزق یرهن كوب كا .روبنلو

 لیزت هدنساضق یریکجوق هدنبرق یسهبقرش دودح
 « ایرج ییغوط هییونج برع « هلنامن ندغاط
 كتالو كرهدیا ذخا رل اح قوجر ندلوضو غاصو

 هرقنآ درک نکا قش یسونح فصل

 لیلپکشت سوقرب كوب یرغوط هبرغو ؛رریکهنتبالو
 ۔وط ردق هنیدودح كنرلتالو ینومطسقو هنوق
 یلاعش برغ كنتنالو ساویس « هرکص ندقد 8

 هد هفاسم یخ ر هدعب و «لوخدو تدوع هنس هشوک

 ییدودح یرلتبالو نوزیرط و ینومطسق هلتالو وب
 لخاد هنت الو نوز رط تام «كرهدیا قیرفت

 . كعامرا و هلیحو و .رولوا بصذم هزکد

 ی ۵۰ كنسارحم نالوا برق هب هرتمولیک
 .ردهدنلخاد یتالو ساو.س ید را نامه ین

 نالوا لوق لوس كا هک. ردقامربا لبس ےک
 یهدنلامشكناز را هدنتب الو مورضرا یره تیکلک

 دودح و لوخد هنالو ساوبس «هلناءن ندرلغاط

 ًازاوتم هلبراکتا كالابج هیلساس ندیا تب رفت یبهلات
 هیسامآ ؛ كرهدبا نایرجح یرغوط هبیلامش برغ
 5 نوهتتنامآ 1 هجمدیا برق هت دودح یغاعس

 یرغوط هل ارس هر ندرو <« كرەشلر هلقامرا لشب

 شینک ها لوخد هنت الو نوز رط یخ دوب كر هود

 لمشي لصا .رولکود هل د هرف «لیکشتلاب هیلاد ر

 ندنعاقتخا رهن کیا كجوک ندنوص تیک اک قاب
 نام ندنغاط هسوک ی ر كرلن و هک« رویدیا لکه

 ار ےک اک « بولوا (قامرا هو د) ندیا

 تیام و هرغ ء «یلونج برف هدعبو هب یامث برغ
 ندنرلفاط داقوت .كرهنود یرغوط هب یا برف هن

 ناک قرهشالوط ندندودح یتالو هرقآ هلنامن
 قامرا لشي هدعاقحا و . ریشلر هلسوص یقی رقیج

 سرت ) هدهی-امآ و ؛رنود یرغوط هلام بول آ یتماب
 ردق هنساقتله تکاک هللا ذخا یخد یغاچ ( نافا
 لب زق قامرا لشي: . راقآ یرغوط هقرش لام
 ندلوق چاق رب . هدهسیا لکد نوزوا ردق قامرپ

 نایرح هدنجا كتالو هدیبه < بولوا بک

 .ردقوج اهدینارم یهدنلخاد تاالو «ندنر تا

Vo و ی س 
 فرم

 < بولوا یراعباآ قوچ رب كنر ره ندرا ما و
 نانلوا رکذ هدیراق وب .راردبا ق-یندیضارا كتالو

 یهدنتهج ینونج قرش كنلابج *للسسورواط ی[
  ربص هروک ذم لابح ندنم هل ام زیکد هرق هسیا راز

 ناعجو ناعس هدنسیونج مق «بولوا شلرآ هلیت
 هنارف هدهدنعسف یلاعش قرشو «ییبانم كنرلفامرا

 هدیرقوب امد و ( لی ) مبات اکو ( هخوت) می
 قوچ رب هدشخاد تالو . روبقآ یرلباچ هتلاچ

 قید ال یرلکوس كا .بوالو رلقاق اطب و رالوك كح و ۳

 قلقاطب 7 نزاب هک رد هل خال عقاو هدنساضق

 ناقآ سرت .ردنا موت یلیخ نیشیق «هدهسرا هدنااح

 OE ڪس راقوت ج یتا كنون یلاح

 «روينلو لوکر هل عا لوک لاخر یخد هدهووا زاق

 نیشدق < بولوا هدنلاح قلشماق رب نزاب هدو هک

 لوکرب هلمسا ول هدن غ اط ل وکه رق هدنغاعس راصحهرف

 اهل لخ هدرالوکو ار اد

 یرل-ضم)
 .راردبا دیلوت یهقیص بودیا لالخا یاوه

 هیسامآ هللا ساویس صوصا يلم و ییضارا
 را « یادغب « بولوا

 . ریاست ریصح ندنرلشماقو رونلوا كص

 تبنم كب هدنرلقاعس داقوتو

 «دوخ ۰ €, «یراد «رصم فالو «رادواح

 «شاهشخ «نوف | هلئابوح راس و كج ص هل وصف

 .رولوالصاح یعاونا دلراهزبسو هویمو ریونک ,نوتوت
 حک رو یرلهومه 2 هللدومرآ و لا كن هساما هله

 «بولوا قوج یخد یرلفاب .ردرومشم ییادفب ترس
 » رادم لبخ

 «بونلوا ارحا هدلوصا کسا زونه تعارز .راغقبح

 .ردردان رلن دیا لاریعتسا هعرز تالا هدلوصا ۹

 یلثم چاق رب كدنس هیلحم تاجایتحا یتالو ساویس

 دا تخم كح هل هر دشت تالل وصحم راسو راخذ

 بارش رادقء رو موزوا وروقو ز

 نیل وطانآ ید یرالو و یفیدنلاو هدییبط
 هر هلکسا هدلاح یغی دل وا ماطتنم هدایز لندنفر ط ره

 تایل كح هلب دنا هلا هارآ و ناو.حو یت دعب نالوا

 نده تاجابتحا عارز هلى س یغل نآ نفر اصم

 زکلا .رروبغا یس هکمر د شوت توج هدایز

 هوم یلتلک هلا یادفب رادقم ندنفاهس هاما

 كح ۲ یرب لدنر هم كوس کا .رو.اوا جارخا

 قح هلوا اص هنافس راس نوسلوا نوجا رلقاق

 هدلاح له ورم یس «لها تاناوبح .ردشءاء و هلاح



 لب ی و

 ۵۱۵۳۲ ریش ۰ ۲۰۸۳ هدتالوورد «بولوا

ES a ۳ ۶۱0۱۹۵۵  

 تاأویح ۲ ۳۰۱ ۸۲۹ اج هک یک ۰
 ۰ افحو یتوف مه اد یر .رددوحوم

 , كنبرلبک . ردکحوک ید یرارنیص و اک
 ت

 «هلکر خ وتآ

 یک یهیعسو ت ااا رک هور دیک كتف یراق
 كرك ءاودرز «باع“ «ناشواط «دروق «زوموط
 هلرلر ېن .ردنراص ندنعاوا دروبط هلا هراشسوق

 هدیرلنافوق یرآ .راقیح یخد قیلاب یللیخ هدنرلوک

 لاعش .راقیچ یوم لابو لاب ییبخ «بولوا قوچ
 که دن رلقاطس راصح هرقو داقوتو هبسامآ نعي ه دنتهح

 تولوا روتسم هارلنامروا یرلف رط رثک | كرلغاط

 «یرلجاف  ریاسو نکروک ءهشيم ماچ یرلع-*یراقوب
 اهد و زارڪ و دومرا و 1۹ یاس یرلغاشآ اهد

 :بولوا یواح یرلجاف| هناتسک و زوج هدنفاشآ
 كج هیمهدیا لولح سعث عاهش هدرارب شم رنو

 هظفاحم قم. 1 1 ران امروا قص ردق

 هر هلفان «ندنغیدم اوا انتعا هب رالامعتسا| نسح و

 «قرهشوا قارحا ندنفرط رلنابوح a «فالتا

 هلسس یدءب ید كلحاوس .ردهدقلارآ هنوک ن دنوک

 كنتالو ساویس .رونمهنلوا هدافتسا ندرنامرواو

 باڪس او A یحاقر «بولوا قوح ید یلداعم

 یفلقازوا كرالوب هدهسیا هدکملشیا ندنف رط زابتما

 تاقورح هلفالتا هدنامز زا كرلنامروا یهدنراوجو

 راصحهرف .ردشمر و تاد هکر لس رژ طر ینادقف

 «نوشروق یلهس هدنرب جاقرو باش یلتیلک هدنغاعس

 ندعم ندسنح العا هلا زناغنامو رقاب هدنراوح داقوت

 اح مو یادم دفا هیسامآ .روبنلو یرو

 یرلن دعم نوشروق نت هدنغاط ناشواط هل وک

 تلف
 یتدعم ریمد هدنرلقا ڪس ا و 8 .ردهدكملشلا

 اطر اقبح «هدهسرا و د تکو ایک

 یرآا ص یک ام هدناولا عاون وناو ضا .ردهدقم

 قوح یخدیرلقاحوا هعفان هبرتاو راح اتو ی

 ه رص ا هدلو رب ماا ظتنا كب «بونلوا

 .روشوا هدافتسا هنوکر .هدندرلن و هد هسلا

 ندنو هدداقوت .بولوا قوح هدیروماج یجهلول

 ردو و کت . را رایان ران و میدم هدن امت سا هدف كر ۱

 هدن-شب نوا كرلن و .بونلو لو لزوط هدر

 ردق هق نولم نوا ز کس یونس هاست رلع

 و ی »سش ۳۷۳۹۹

 ١ اک ندکدتا هرادا یتالو هک. رد هدل راقبح زوط

 زوط .روالوا جارخا یخد هر اس نالوا دودھ

 یخد یغاحوا یزوط اق رب اربخا هدش رق ی رام

 گایدعت  هدهسیا ىنا كب ینذآ « قرهنلوا رک

 ۱۳۲۱ اه تولوا هجوموق ین كنالب راقیچ
 وجه هد یس هر دعم هایم .ردهدکمشایبا یخد کنر

 شمافلوا هنناعمو لح اف یرب چ“ ندرلن و .بولوا
 سا هش رلت ره نالوا یاهالا نیب .هدهسیا

 اويس ۰ رویلیشالک | یرلقجهلوا راوص لوبقمو عفان
 رهشو ( كيمرت قوئوص ) هدنلامش هرتمولیک ۱ 6 كنس
 قیرط داقوت هدهفاسم كلهرتمولیک ۲۸ ندروک ذم

 لدروکوک یا هلبرلع-ا ( كيمرت قاعص ) هدنرزوا
 لداعم هننوص یثیو هدن رلب | اهد هرتمولنک ۱ ۱و وص

 زورا ) هدنسهبحان لاغتق .رونلو ییوص ندعم رب

 لدعم ییا عفا هبهدلبج ضاوصا هل سا ( یکیمرت
 ك هدنقح راهراب هلیعسا ( كمر ییئالس )و ینوص

 -دروکو ک یخد م دزرخاعس هیسامآ .روینلو وص رب عفان

 یروهشم كا .بولوا قوح یراوص ندعم راسو یل
 رلهتسخ ندفرط ره نزاب 9 ردە هلا هطوح

 ندنامز رللامور کا .راردیا مامعسا تود

 هدنغاعس داقوت .ردراو هدیرهارخ هينا ضعب هلاق

 ۳ ) یا و هلذج رب ءدنسهووا (هسوخ ) ید
 لوص نالوا تراس ندنر هنار و یرهش ( سیلو

 هدزوع «بون] و یلوص ندعم لدروکو کر هدرهش

 ٩۰ گاداقوت لر بک راهتنسح قوح رب دە ا

 وک لېسم ندنفرط یلاها هدنسیقرش لامش هرتمولیک

 قوچ رب اهدو ینوص ندعمرب قوئوص كب ریلیناللوق
 ی

 .ردراو هرن دعم هام

 ا )ردم «بولوا یرک ك زونه فراعم

 6 ناص < یک یفیدلرا بارخ ASE ۱ كرهدیا

 دقفل وا میل هرزوا هع دق لوصا هدنغوح یخ د كنت

 دیدح لوصا هدنراز ی قاعس و ت الو ,هدهسرا

 کم و ,هدکلدیا داشک هشادتا باکم هرزوا

 دادا بتاکم «قرهنلوا حالصا « هک دیک هبدشر
 وک ندنوک .ندننپدنلو وا RL ىد

 هدشر ۸ هدنورد تو :روهذکداروک تاقا

 وک ذ E ی راد ١ هبرکسه 5 هب دشر ۱

 ودراو یرلتکم نابیص ینادتا مالسا ثانا ۱۲۳و

 خو كنبلاما مورو نات ستور « كلوتق ء ییمرا



 و ی س 3

 دلرلن و .بولوا یراهد-شر و هشادتنا بناکم 1 ۱

 ندنف رط یرلرت ۲ وسام ناتسورب هلرلتوزح یر

 کم ۳ ۵٩ ۵ هدتالو مومعلا ىي ۰ .روالوا هرادا

 لمم ° ٩و «ماود نادرک اش ot بونلوم

 یرلبا كب هدنتالو ساوبس عیانص .رودنا سل

 هرادا تعنص كح هلند ۳ ردق هل ره بولوا

 ندنف رط رلن داقو راککرا هدرلوا «هدهسغو یر

 هدشاالو کیس . یاب رابع لی هلا یک
 .رلسا باروح یلتیاک و رلیلک لزوک هدنراراوجو

 ۰۰۰ یونس لدنرهث ساویس

 عو ر هقشب هدنز کس ك او رک .راقیح

 ناسارخو نارا ًاریخا هدنرهش ساویس .ییلساب مگ
 ک .ردرلغاوا قفوم .بوالشاب هدرلقن یت رللاخ

 هل مات لع ندنکیلیا كوب ناک دایوروآ دو

 كل هثودو ثا.درب و یرزو نافر و قاط رب لزوک

 ساویس .روبلب ردنوک ید هلوناتسا «بولساب

 هللا هنوغ حو هحراح تالآ راسو قاب هدنرهش

 هقدلوا یخد یتایحمویف «بولیاب هل هیحارح تالا

 نوتوتو قاهراذیچ لزوک ندشموک .هلنفلوم یرابا
 هدنسهرا داقوت هلا ساویس یامای هریاسو یسیطوت

 یرلقدراقیچ ,بونل و رلذمرکد ددعتم رلود هللا وص

  نص و ایسامآ .رولبردنوک ید ہرا الو زار 8

۰ ۱ 
ars2 و 9> تح سا تھ  

 «هرزوا كلربتک ندایوررآ ییلیا هن .هدنوفز

 صوصخم اکو هدنرهش هیسامآ بولبباب هجالآ یلتبک
 دردزاو ا د ۱ ۳۵ هدنوشزص و ۰

 رلش وک ی یک و هم زاب نالماب هل تاک هلمتفو هددافوت

 شعثود ندحاور (هسونام) نانلوا و  هدراصح هرقو

 قهراقح تر ندعساو تغادهددافوت یدهساا

 راد رب تاموت قانح هومن وا قر یرلتعنص

 در نا هردهدک طب رک هدداقوت یخ د یعنص لام

 هلع زول چوا ییا هدنهنالاق ریقاب دام هبیرب

 هفص) هل وک هبق نوبلم ر یونس «قرهلیناللو

 کا و ,بواوا نوسماص یكغاعس جوا 8
 | و یس هلکسا تل_:ناوحس راصح هر . ریلب دی

 | ر ناک قدهبوا هدداقوت بوک ندداقوتو هیساما

۳۷۳۹۷ 

 رش نمکب «ییغاب چا یوم لا «لاب كرد

 3 یک

 یتهفاسم دعب كرالو و .رویلپ رلبا یرغوط ههیط |
 ار هلغءالوا دعاسم هنجارخا كن ءضرا تالوصحم
 ؛یغاس «غا «تاناویح یویم «تایوبح كتالو

 کا

 قاعتم ه هر اس و باروچ «هجالآ ملک «یرد

 - الو و اورواو ۲ اسرقت یناحارخا یونس

 یر.اربل ي اع ۱ تا ق الاعکا هو راکت تاب

 نالوا هدکلدنا ددع یرلبا ندهرقن آ .ردهدنتیف
 هرق لنداروا و یوصو هساویس تار لو ربم د

 ك یتراګ كالو یلدازوا ثنهبعش رب هزیکد

 او كتکدع تور كرەدنا لیست قو

 .هلوا بحوم یی-بقرت كترومعمو عیانصو تمارزو

 . ردق و 4ممش ه ده

 ندنسیل اها نالوا لاب هسوف ۰۸ ۵

 ی ۰ ؟ ۲۳ «یتهرای۱ نصیب ۱ ء

 > ینات- ستور مرا ی ۰۰ ٤۷۷ ‹ کىلوتف

 یسەلج «بولوا یدو ی ٤۰۰ و موری ۷۲۰ ۸

 ندهیمالسا *یلاها . رار دملکتم هلا کرت ناسل

 لاها . ردنس یروصق و شا لیزق ۸
 « بولوا رلمدآ یو یراو تسردنت موم ای ع

 كچوک كب «هدهسیا روهشم هلرالاج نسح یرلنیداق
 ۲۰ « بولوا لئاز قباح یرلد:سح ندنرلکد نل وا

 قوئوص يخ نیش اوه ۰ راریشالتراق هدنرلشاب

 هسیا مالغاص هرزوا تموم .بولوا لدتعم نزابو

 ر یرلمهغا ت .اعر هتفاظن ك تلاها هد

 ۰ یسهالوا قفاوم هش دعاوق هڪ E دارا هناخ

 ی٥ را

o“ 

 هرونمر دتا هدافتسا قحم نداوه تدایح هر

 NTN 3 اتو ۲ بولوا مسعنم هغ ارس ۽ تالو

 ام دل را اعس . ردب واح یی ه رف و یی هبحأت

 : ردرز هحور یره طس

 هرتمولیکم یر ۳۹ 4۵۰۰ یغاینس ا ساویس
 » CaO OES » داق وت

 » < ۹ » هیسامآ

 CHIE ۸ « قرش راصح هرق

 یجاون كناضق رہ هلیماسقنا هراضف كرلقاڪس

 ۳ رد آ هحور هد یرادقم كنسوفنو ارقو



 او هموم نود ؛یسهونس تادراو كتالو

 شورغ نویلم ۵۸ « هقشپ ندنوتوتو رار هلسادر
 . ردهدنراهدار

 قرش كنسهعدق ةطخ ایقودابق یتالو ساویس

 ماوفا یسهعدق *لاما ؛بولوا ترابع ندنمسق یاهث

 یرلخ رات , هدهسیا نونظم یرلقدلوا ندهیایرآ

 هردشمالاق رثا ندنرلناسلو «رداكد طوبضم هلیماعت
 هدنامز وز رک تا هنسهدام « ایقودایق |

 فلاوط E ردنکسا هدعوو كراسارا

  دادرهم هدعن و كنرازاس هر لمق و تو دننامو كولم

 .وا عیات هرایلامور تباہنو ؛ شمریک هنتلآ یمکح
 یغاروطاربعا قرش هدنماسقنا كنتلود امور بول

 و ی س ۳۷۳۹۸

 سوه ارق یحاون اضق قاع

 ۱۱۱۷۱۹ 0 ۱ سا ویس

 6۷ ٩ ۱۳۸ ٩۰۳ یدیکچوق
 1۸ ۹٩ ۶ ٩۰۷ ییروبد

 a ۹9۵ ۱ ۳۳ NF سوات

 4 ۷۲ ۶۰ ۳ نورک ساویس

 ٤ TV ۷۰ ۹ هدراد

 VO VANE ENON ONT قیفاخ

 ۹ ۰ ۱۱ ۹ وب دلی

 NASE SANE PD هبزبنع /

 ٥٤۷۰۱0 ۱۲۹ ۱۲۰ یغامتسسا ویس "امج

 EASES ۱ ۱۱۸۵ TNE هیعامآ

 رض °T‘ >¥ ۳ نوش ز

 ۲۶:۲ :CN ۸ یربپوک

 TAS 1۹ ° قعامع ۳ ای

 Yt ۷ 3 5 یوک یجاحشوک

 ۶۲ ۵ 1۸ ٤ قیدال

 ٤ TPT. ۸1 هضوح

 ۲۳ ۸ 5.۰ ۹ یزوا دیج

 ۲۵۹۰۰ 1:۳ ۳٩ یغاجنس هیمامآ امج

 ۸۳ ۰ FEVR داقوت

 21 °۸۰ ۵ ۷ هعب را

 OT YAN YF هلی ز
 ۳.۵۰۰ ۸۰ ۹ راسکم

0 Ls 
 ۲۰۲ ۰۰ ۵ 4۵ یغاعس داقو ایج

 ٦ NAA‘ ° ۱۹۰ قرش راصح هر

 GEE EE OE هی دیج

 ۱۶ ۲ ۹ ٩ راصحب وق راصح هر

 ٩۲۱ ٩2 1 یرهش وص

 ۱۳ ٤ Y3 هرحولا

 VV ۰.۰ ۵۲۵ ۳۵ یغاعس راصح هرق "عج

 ۱ ۰۸۱۰۱۵ ۳۰۷۱ ۲۳۳  قیالو ساویس امچ

 نود هنس هصح

 و س

 ساب تفالخ و هيما ی .یدا

 صوصلا کد نیبسم داغ هلناهفد هدنرلنامز

 | «بوریک هنرلتهح ساویس نادم نب ندلا فیس

 رلیق و مس ا ا یدا رار رددق هب هبصسامآ/

 « قرهنلوا قالا هب هیمالسا كلام Lk ن دشفارط

 هفرط و یئاش ناکرت و دكرت قو-> ر هدهرص وا

 ىلع نال هجرت كرهديکو ؛ شما نطوتو تربه
 هدنعشناد هدنضارقنا كرلقولس . ردشمک

 اطلس مریدل هدعب .بوروس مکح یسهریفص تلود

 E هنفو روعتو ؛شنلوا عف ندنبناج ناخ دیزياب

 ناخد ناطلس ىلج هدءب «بوایغوا هناس رخ یخ

 کا یر ندتقو وا . ردشفل وا صالزعس| ندنف رط

 r ت٫الو « بولوا مسقنم هتلابا چوا

 دشفل وا ذاخما تم الو رت هلدودح یکدم“

E, ساویس 1 1 

E oNكاو یرب كءغارعس ترد ندا  

 هنعوب جوا رکید هعضارا تمسو «بولوا کوس
 5 كتالو . رد ړک یواسم

 مهم را ین قرش راصح a داقوت هل یش «بولوا

 ون قرش «بلحو هنطآ ا « هرقنآ ابر

 لو مژ رض را ید ًاقرش « زب زعلا ةروم** ندنتهح

 :te یس هرڪطس هحاسم .رددودحم هل رلست

 ؛ردراو یسا اھا ۵ ۷ ۰۱ ۵ «بولوا هرتم ولیکم ب سم

 ؛یمرا ی٤ ۲ ۰۷۹۰ اسم ی ۰۱۲۱ گران و هک
 قمرا یس ۷۰۹۰ «یناتسلورب نهرا ی ۳

 سورواطیت | . ردمور هدی ۳۱ ٩۳۳ « کیلوتت

 یرغوط هقرش لاعث ند رغ بونج یلابج *هلسلس
 دود ییرغ لاعش «بوراب ندنس هتروا یغاعس

 وغاط زیدلب و لب ییماج « غاط قآ یخد هدن رق

 زدیلامش قرش قامریا لیزق هدنرلهرآ و ؛ روینلو

 : ندلوصو غاص «قرەق 1 یرفوط هبیلونج برف
 دونج ثیهروک ذم *4لسلس E رااح قو ج

 ایکود هتارفو یفامرا ناعس هسیا ندنرلک#ا و

 یخ یبیضارآ .راقآ یاچ ولوا هللا وص همخت

 مرس نیزایو قوئوص نیشبق یساوه ,هلغلوا عفت

 4 یغار وط ۰ ردمالغاص هرزوا تموم بول وا

 رز «هل.تهج یسهفاسم دعب هر هلک-ا ,بولوا تبذم

 مو هک بوک هدایز ندهبلع تاجایتحا كم

 ترابع ندنسب ونج



۳ ۹ 

 هعونتم تابوبحو راخذ رادقم یلبخ «رارب هل رم 4

 رو یعاونا دارا هزبسو هویم راسو مداب «موزوا هللا

 تاناویح . رولوا لصاح نو و نوتوت رادقم

 «هلکرخو ریکس ۱۵ ۲:۰ «ریغیص ۳۰ ۲۵۰ یسهیلها

 ۳۸۹ ۹۳۷ « نوبق 1۱۲ ۰۲۱ کر ۰

 .ردترابع لدهرتاسو یسک كشف YY ۸ یک

 تاب رحم هنوک رب زونه هدق|یعس و قاعتم هنداعم

 یییدنلو راندعم قوح رب اذه عم « بویلوا ارحا

 .روشلوا جارخا یر چ .هدهسیا یو مو نونظم

 ینیدلوا قوج كب یرافاجوا یعاونا صرح تح
 یزوط .ردقو ینیدنلوا جارخا یخد كنون هدلاح

 یرهل قوج رب , بواوا یتشک كهایم یواح
 یرنامروا .ردراو یمهنندم هایمو هعلنا ددمتمو

 نایسک «بوبفلوا لامتسا نسح .هدهسا ی

 هدنلحم زکلا ییالوط ندهفاسم دعب یخد هتسارک

 «ےاشاپ یس هيعانص تالومعم _كفایعس . ریلداللوق

 راسو قاعب نالبا هدزکم هللا باروچ و ملک

 .ردنرابع ندرلیش قلعتم هنلیموبقو هحراج تالآ
 .اخدا یلاحارخا كنسهراس ٌهبولا یتالو ساوس

 اس او هتل یغیدلوا هدنقوفام كب كنتال

 ‹بولوا هداز زا ندتاجارخا یتالاخدا كا
 تادراو .ردسرف هشورغ نویلم ۱ - هدکل رب یسکیآ

 ٩ قاعس .ردهداز ندشورغ نوم ۱۷ یسهبوئس
 ی هرق ۱۲۱۲ و هبحا ۱۲۰ بولوا مسقنم هیاضق

 هدلودح یهدهفآ “دام س ترو-ص .ردیواح

  هبحات . ردقو تحاح هنرارکت «ندنفی دنلوا ناس

 تردم هجمرآ بواوا هروک هربخا لیکشت یر
 كرلاضق ییماسا كرلن م .رازافلوا هرادا هدننروص
 ۰ .ردروکذم هدنرهدام یسیماسا

 تالو نالوا یانمه یساضق ساویس —

 كنيرهش ساویس « بولوا یساضق رک كغاع»و
 قرش بونج كتالو « قرهالشاب ندنفرط لامش

 ینرغ بونح « هدلاح یفیدلوا دتع « كد هشدودح

 یبغ لام «سونتو هیزیزع ,نورک «هدنراد ندنتهج
 قیفاخ یغد ندنتهج قرش لامش « زیدلی ندشنتهج
 ۱ هقشب ندزکص . رددودحم هللرلاضف ییرود /

 رارب هلزکرم , بولوا یواح ییبرق ۲۷۰ و هیحا

 و ی س ۳۱۷۳۹۹

 هوم ۲۱۳۵ ءراچ ۱۳۹۰ « هلرا ۱۰ ۵

 .وبح «بونلو یعص هعطق ۱۷ 4 و ی.هحاب هزبسو

 جواه « ملاش «راحمب « سات ۰ ررو شب هرب تاب

 رو ینامروا چاق رب . رولوا لصاح قوج یخد هنلو

 هدزک .ردراو یراههزوط هلی هبندعم هایم قوچ

 «هقشر ندنیللا راد هلا هبرکسم و هیکلم هب دشر

 تانا ۸ هلبا روکذ ۷٩۰ و هسردم 7 هدنلخاد اضف

 یمرا ثانا هو روکذ ۷۰ «یرلبتکم نایبص مالسا

 هروبنلر یتکم مور هد ۴ و ناتساورب ۳ «یتکم

 انشلا وبا ) هداز یماویس تا 1

 تاکربلا ینا نن دما TAS ی

 تق رط «بولوا ندنویفوص و خیاشم ریهاشم ( دم
 فرام هدهینطابو هب ره اظ مولع . ردیددحم كټ هولخ

 هدلوبناتسا هدننامز عیار ناخ دام ناطاس «بولوا
 تافو هدنخرات ۱۰۰۹ و ؛شغلو لوفشم هلا ظعو

 یزاف « بونلو رضاح هدنعف زوسیغآ ردا

 ماج لا»و « مولعلا داشرا» . یدشعا زارحا یتاونع

 راثآ ضمب راس و ی ییا هلرلناونع « سوفنلا

 ( ندلا سعش هرق ) . رد راو یس هموظنم و هروثنم

 . ردفورعم یخد هلک.ځد

 هدن:سدنه ( 5۱۲۵12601 ) ۱ کا
 ( یونیت ) كنتلایا ساردسم 9

 هدنسیقرش لاعش هرتمولیک ۸۰ كنيلونیتو هدنفاجس
 هرزوا قلوا مام ی ۱۲۵۰ «بولوا هبصق ر
 یناحارخا نوتوت هلسراجحم كاذیاو یسلاما ۵۰

 . ردراو

 هدناتدنه (5۱۲۵۸۲6۵) 20

 ( هرودام ) كنتلابا ساردم ۱ کن او

 هدنس ونح قرش هرتمولک ۲ تنهرودامو هدنساض

 « بواوا هبصق ر یزکص هزاتم ؟هرفص تموکح

 .راو یلاها ۸۳۰ .هرزوا قلوا ملسم ین ۰

 ن هم هاشم كارا بیر ات تموکج زد
 ی ۱۸۹۹۰ <« یسیلاها و هرتمولیک میرم ۰
 و ۲ ۱۰۰ «هرزوا قلوا اسم

 هدناتسدنه ( ٩۱۲۵1۲

 ( یونبت) ۳ ارم | یدیکاویس
 هدنسب ف لامش هرتمولک ۷۱ كنيلوترت و هدنغاهس

 « هرزوا قلوا ملسم GENS بولوا هبصق ر

 . ردراو یناناوبح روهشمو ییلاها ۱۳۵۳۰



 لب عرب نم

(Siu-Tcheou-Fou) 29كنبح  

ESENغن آ وق) ندنس هیق رشتالای - 
 هرتمولیک ۱۹۲ ك ( ییئوق )و هدنتلارا ( یس

 «بولوا هبصق رب یزکم قاعس هدنسی رغ بونج
 یار دعا ن یو لول 4« شم وا مار

 . ردو ص ین دنا و

 ندندالوا كژودلس نابوح ربما ۱ و

 كم یتاس) یسهدلاو «بولوا و
 كن هد ادخ دم ناعلس ندهناطا كولم ( نوتاخ

 ةه ۳ نوا ی نخ كنیردت .یدیا یزق

 هام 9 یناکدبا نسح خیش هدنګر U ۰ بو اش 3

 2 ردشغل وا لتق

 اهيا (ندلا لالح ناطاس 5
E0 هل اف 4 لی  

 وا یسعشب كتکولم ناساتفت مرق خروس تموکحت
 كننردب . ردیلغوا هد ندا بطق ن

 هدنخشرات 1۸۱ هنرزوایئافو كوتاخ ناکر یسهحوز

 وتو شک هم رک هناماک هاساترف و
 جوزت یتوناخ ( نیجوحرک ) یزیق كن وكاله نب رم
 هد ۰۹۱ « بوروس تموکح هنس ٩ . یدبا شعا

 نوتاخ هاش داب یسهربشمهو ءلزع هلنامرف كناخ ونک

 . ردشفلوا لق هللا

 ۲ اطاس بول

 - و۲ ندنس هژالس ناخ زیکنج همتعر

 تاتو كنلر وعت 6 بوا o ا

 اونم قارادمکح هر ندر یدک دتا رادتقاو توق

 ناسارخ یتاد و < ندنکی دمهدنا ترا ها ی

 | زکلا و

 E ندافو كرمدآ و نالوا راد

 ید ا

 ندلا نيعم ( = ازریم)

 .الوا ككنلر وي ن خر هاش

 شتا سالجا هنت ربنلا ءاروام و

 مات راد

 ۱ شمتغد وس

 یسلاو دره و هن نع هل ر وشنم گان ردب .بولوا ندید

 ES هدننابح لا كس ردب e ۸۵ ۵ یدبا

 . ردشعا تافو هدنرلشأاب

 مدنزنفاخس و ت الو رکب راد أ

 كنبر پت (دمآ یی ) رکب رابدو 9

 .روکذم رهش قرهلوا هدنسب ونج برع هرتمولک ۸ 9

 ی زکصس اضق هدنرزوا هداح ندنکهبلح و هفروا ند

 ۳ ؛ یم اج ۲ یسلاما ۱ و وه ء بولوا هبصق ر

 و ی. س ۰ ۲۸۰

 Ely «یا> ۲ ۰ ی.اسالک ۲ ,یدعسم

 .ردراو یم همشچ هو ییاکد ۰ «ینارسناو رک ابو ناخ

 «بولوا هدنسهرا رلغاب و هدتنفارطا هیت ر هیصق

 ۱۲ هتارف . رد راو هملق ر بارخ هدنرزوا كلهبت

 ورا ینراهعناب كره ندنجما هبصق یاچ رب كجوک
 هلی سح قنلو هدنرزوا كن هداج روک ذم . ردنا

 كنل اھا .ردروهشم ییارش . ردکاثبا كب و زا

 E سم قرهلوا درکر ورا اه

 نا سا. قیلوعف جهرا ی ۷ ۰ « نهرا

 = .ردمات رس ندنوبوةعی ی ۱۰۰۰ و یلاتست ورپ

 نرابعندنمسق ییونج برغ گاغاعس یناضق كرویس
 امش« هل رلاضت كرو رکب راد سف ارش «بولوا

 ۰ لدنتهح لاعش برع < هلیغاعس یندعم ینغرا

 ارلتالو باح ىخدزدنتهج یلونح برع «زبزءلا ةر
 رتموایکی بس N یر هیس هحاسم . رددودحم

 .E تعارز لباق ل ەرتمولک ۱ ۱۷ «بولوا

 مل هرتمولک ۰ «هبلاخ *یضاراقاغاط کاهرتمولک
 هراصندیشک ۳۸ ۷۳۰ ییلاها .ردقلنامروا یخد
 ۱۳ کر هک كر ی ۲۰ ۰۰۸ .بولوا

 5 یہ ۷۲۰۰ «یدیز ی۔ ٩۲۲ «لسم قرهلوا

 اوقهب ESEN ۰ «یناتسلور و كىل وتق

 : اضق هردساترسو

 ی٥ راو

 و غاط ه> هر > E < ب ع »2

 ودح ین ال وصحم ۰ رد واح یه رق ۶ ۸ ۷ و هح اأن ۸

 3 تتکو ندنعاونا دا رلهزبسو هوم هلا 4ع وذتم

8 
 ها له ا تاناوبح ردن رابه لد

(Siora)انتهج لاعش كن اتسدنه  

 sS ى كلش ) "
 اقش هرتموایک ٤ كن هنادو هد دا تموکح

 ۰ رده وح ی

 روس

 فر هدنرانک غاص كره ی دنس هدننسدف رش

 ۹۰ هوروا قلوا رلنم شم ۰۶

 1 . ردراو یسااها

 وج ول ) تنهبواج (5:00۲۱)
Eرازج  Eatوانیکوا ) : 

 اسب رع بونج ۵ كب (ونکو) ی

 تلابا

 ۲ ۰ردراو یناحارخا رکشو تیبا هلا قوءاپو

 ¢ بواوا

 دلاها EL Ose «بولوا رهش ر یزکص

 2 هنسهدأم « راصح رة » ]
 اصح
 N ی



1 4 ۱ 5 ۱ 2 

 فی
 | ) لپ همس ((Sievsk ء

 ٤ e ا ا تو ۱

 «بولوا ه.صق ر یز رک اضق ہدنسیب ف بول

 هراسو نو اص«موم « یراهناخابد «یسیلاها ۰

 .ردراو ینراجت كالشیاو یرهناخریمد هل را هقر

 فا هعمتحم كلام (3005-0/11۷)

 2( نآ ومسد)ه دنتب روهچ (هوو )

 كن رهن یروسیمو هدنسل امش برف هرتمولیک ۹

 « بولوا هبصق ر یزکم قاس هدنرانک لوی

VAGود «یر هاخرمد «یلو ریمد « یسلاها . 

 یتراجت ی همر داب زوموط هللا راخذو یر هناذم
 هک دیک «بولوا هیصق ر لوک ۹ .ردرار

 .ردهدکموپ
 ولنک ۳ ۲ ۰ ته اه هد هم دیعص 9

 E هو ا و / طوبس ۱

 | یقیسویس

 ۲۸۳ هلا یلامش ضرع °1° ۱ " قرارا دو

 رهشر یزکسم تردم هدیفرش لوط ۸ُ ب

 ك «ینیرش عماج ۱۵ «ی لاها ۳۱ ۳۰ <

 اشا مهاربا «یسیشراچ جافرب «یسهرانم ر ك

 عساو هدنفارطا «ییارس رب شفلوا اش ندنفرط
 - احت روفراد .ردراو ینر جت كلشيا كيو ىزا

 راک ندیک هنادوس «بولوا هدننکح ینزخرب نت

 ( هام ) یسهکسا یهدلن ردت ع 8 هاو
 هدعدق نامز «بولوا رهشرب کسا كب .ردبس هبرق

 شعوط یر كنو یرهش (سیلوبوقبل) یا
 طوبس «بولوا بارخ روک ذم رهش هدعب « هدهسیآ

 .ارخ كروکذم رهش .ردشغا دادرتسا یتیمهآ یا
 هدننرف كطوبس یسهقبتع را مناط رو یر«

 ریهآشم راسو یط ویس ن دلا لالح همالع .رددومثم

 ۸ یتردم طوس .وناب سو طقم فالق

 .ردراو یسیلاها ٥٦۲ ۱۳۷ «بولوا مسقنم هیاضف
 ادم او | ن دلا لالح

 KE 0 یطویس
 « رب ست هردرومشم هلص وتو ترک كنتاغبل ات «بولوا

 راسو تاسدا «لاوحا مارت «خیرات « هّمف « ث دح

 لج «بولوا ینافیأت زواج یزو یتاعتم همولع
 .ردشغا تاشا ینفيدلوا ققحرب فاکشوم هدنس
 هدرعم «بوفوط هدنرهش طویس كرصم دیعص

 نبدلالالج) نکیا هدنشإإ ۲۲ زونه .ردشقا تأشن

۱ ۲۸۰*۹ 3 

 یریسفت ینا لوا شارب ماعان فن (یدهلا دجان د

 .روهشم هک د « نیاالح ریس » هک «یدشا لاکا

 لکم مهم هل اونع « تارضاحملا نسح » رد

 « لئاوالا ةنرعم ىف لئالدلا » « ینخرا هدنروص

 «خرات رب ربتعم قاعتم هب هب رصم ةع ET هل اون

 تیاسارخ ءءأفلل جرات رو حرا كنشیحو نادوس

 رابخا» تاپ الع زاها ندا تأعن ه دیر هش (و ص)

 ترم الع رصم «ییلاوحا جارت هلساونع « هزوارلا

 «باتکییا رب قامتم ه ( ماص) ینریس«یناوحا مجارت

 تاماقم « را رب هدنقح ناو نابم كبونفو مولع

 هناسداو و و فرص « « تاماقم » رب هدنز رط یر رح

 ندتب كر راد هاو یتاعم «باتک چاق ر قاعتم

 ؟شمزاب رلباتک قوج رب راسو هموظنم ر کم

 .ردشغا حرش او راصتخا یبهرومشم بت تک ماطرو
 راصتخا ی  م ولعلا ءایحا 9 كنيلا ن ماما هلج نآ زا

 دبصارص » كب « نا دلیل ا معم» كن وج توقایو ؛ ¢ شا

 رکبد .ردشعا بیر ینرصتخ هلدناونع « اما

 ىزا «یاشاپ

 ۰« نآ رقلا ماهفا » ۰ « نآ رقلا مولع یف قافتالا

 ««نبم رالا » ««راکذالاراکذا » ؛«ثی دا پایسا »

 ۰6 سابملا ىن لضف ىف ساسالا » ««یضاقلا بادآ»

 بایسا » « « كوللا بادآ » « « ن رشلا تاقبط و

 « « جالا لکشم ی جاتلارد » « «اسنلا ىف کلا

 ك و ۰« ةاماو نب وغللا تاقبط یف ةامولا ةفب »

 ««یفرغ ةسملا» :«یوام او «6 باسن الا رب رحم ی بابللا

 ۰« نوعشملا كلفلا» ۰ « روغنلا ردلا » < عماما»

 «« عوبنیلا» «٠ عیاصلا » , « مقتتل »۰ « رهزلا »

 لئاج ۶:6 قیرفتلاو ملبا» ۰« یرکلا تالساسلا و

 هیزنت » ۰6 نان ا ىح » ۰« نا ويلا ناو » «  رهزلا

 «6 داحالاو لول نع داقتعالا هبز 9 « ¢ ءاش الا

 زکص ۰« « ءافرظلا ةف ««ءافنلا کلام »

 برق » ۰4 یفرعلا نا هیزنت ی یغلا هش 9 ۰ ۾ مسنلا

 « « داهحالا سفت ىف دانسالا بیرق» « برقا

 .هراسو « طیعتل| و . « فيلأتلا باد اي فی رەتلا »

 ندننافیلأت . ردعلوا عفاو هدنخرات ٩۱۱ یلافو

 ا رشن و عبط هداب وروآ و هدرصم یسیلیخرب

 ۲۸ ك (هنرب ) هدهرجوسا (5100)

 كنس هيحان (هلاو) هدنیونج هرقم مد نویس

 دیمد «یسیلاها ۰۰۱۰ «بولوا هبصق رب یرکم
۱۷۹ 

 « 6 ةداعسلا راوا» ۰« ررحا»



 و ی س

 رب «ییتکم چاقرب «یرهملق قاط رب كوزتم «ىلوي
 «ینهناضتک یوا یدلج ۷۵۰۰ قلم هرتشاتنم
 ربغو راط «ینهرظنمو تو هلزوک, هلباق ًاعراخ

 ینراج بارشو یم هش راف نونو «یرلفاقوس ماظتنم

 .ردراو
 هدنتهج لاعش تیاتسدنه (5:001)

 ۱۲۸ كرویلبجو هدنتلابا ۳9 گو

 هبصف رب یزکرم قاس هدنسیبیف بونج هرتمولیک
 ۱۰۲۰۰ «هرزوا قلوا ی ۲۸۰۰ «بولوا
 لزوک «ېتکم رب كوس «یساوه مالغاص «یسیلاها

 .ردراو یر هعناب لزوک هدنفارطاو یسیشراج

 هدنغاعس دایآ گكنشوه كنتلاا ( هدانرت )

 هدنسساب رع بوح هرتمولک ۲ دل دابآ ثكزشوهو

 یطخ لو ريمد ندیک هدابآ هلا ندیابع قرهلوا
 «بولوا هبصف رب یزکم اضق هلعسا وب یخد هدنرزوا

VAGیدلاها ۷۲۰۰۰ «هرزوا قلوا  

 .ردراو ینراجت راخذو قوماپ كاشیا تو
 دنقلح ر هدناتسدنه 2

 هدف بس 0 ( یر | هداهوی 8

 ( کوص كنسلا فرح )

 ده ۳۸۰۳

 ب مدنسفینجا قرم هرتمولیک ٤٥ كرونجبوا

 دیا نایب یرکبلا ةدیبع وبا ینغیدلوا ییشرایو

 ۰۱۰ «هرزوا قلوا ملسم ین ۰۱۲۰ «بولوا

 3 .ردراو ییل اها

(Sihor (ا( واہ) تیاتسدنه  

Eاو هدنسهزاتم تموک ۱  

 > لوب ريمد هدنسیونج برضا هرتمولیک ۰

 یوا ماسم یس

 كاتس دنه (Siط0۲4)

E A 
 ا هدنساف رش لامش هرتمولدک ۳۹ كرولبحو

 هم یناتعاسرپ ندنفقوم لود ربمد ندنک هدابآ هلا

 م ی ۷۸۵ «بولوا هبصق رب یزکس اضق هدهف

 ` Aa یسیلاها ۰۷۳۵ «هرزوا قلوا

 .ردراو ینراجحم ثالشیا قاعتم

 م كل وک ه ندهلوز هداقرف
 ا بولوا هبصقر كحوس هد هف یس

 ۱۳۰۰ «بولوا هبصق رب هدیرزوا

 .ردراو یسلاها ٩۰۳۲۰ «هرزوا



0 

 ا لال لف دم نیشلا باب 7

 دا رفلب هدناتسبرص e اش 7
 ( هیتماټا) و هدنن هرتمولیک ٩

 یزکس اضف هدلع ییداکود هنر (هواص) كنب

 ۱۷۰ .ردراو یسلاها ۰۰۱ ه «بولوا ۱

 «بونلوا سپسأت ندنف رطرابلن مع هدنسیدالیم مر
 تح كنب رکسع ینافع یمهعلف كد هنخشراا ۱

 .زدشفل و دن اع

 هرجا هدماوع فال

 1 نیرو ۱ یزکد باش

 ندناورش ندنلامعا و ا ۲
 ر, مقاو هدهفاسم یقلخسرف ۰

 توقاي یقفیدلوا یسهدرک انب كناورشون «بولوا هبصق
 .رویدیا نایب یوج

 بیط هللا سوس هدناتسزوخ ۱ ناز راش
 یی دلو ا هبصق كج وکر 5 :

 .ردروک ذم هد « نادلبلا مع سم و

 ه دنسدب سف كێ هقسکم (0۵20212) ۰

 یر می و ۱ ع
 یاش ضرع ۲۰۳ ٤۰ هلا ۰ ۱

 ضرعو ٩۰ یوا رو بر لوکرب هدننب
 هدنایغوم ر) یهایم لضف .ردهرتموایک ۲۰ یا

1 

۲ 

 ۰ وب هدنسا ۱

 روپشم لا فی هسنارف (Chapsa1) ۱ ات ۰ 3
 هد ۱۷۸۷ «بولوا ندننو وحت 1 ۱

 . ردشعا تافو هد ANS n هدشراپ

 فزرصرب لکم کانال ناف تشم ها( لئوت)

 و «هلکغا رشل هد ۱۸۲۳ «بودیا بیر " یاتد

 هعفد ۰ مدننایج «بوالوا لوبق همناکم مو یا

 هدنراراوج سراپ هلنور ینیدنازق ندنوب«قرهاا رشف
i 

 |  ۱ rر
e 

Er 1 

 ی
 ؛شمریک هداروا ی رم هی « گر هنب دیا ثكشوکرب

 «هرزواقلوا هاما هنن رل لەم ی رار اوج سراب هدننافو و

 .ردشفارب قنارف ۰

 | كەس ا رف ( ۲ 2

 ۳ 5۹ 1 E نلپ اش

 . ردشعا تافو هد ۱٣۷٤ و « ا هدسراپ

 ترهش ندن کلک هلنناموعم ترثکو

 ۳۰ هبهموظنمرب یفیدزاب هلناونع ِِ «بولو

 راسو یفایلزغ یلیخ رب .یدیا شبا فرص هنس
 «بولوا ندنساضعا ایمداقآ .ردراو ید یراآ

 .ردشلوا لئا یخد هشاعم ندنفرط لارف

 ۳ ندنکولم یسهلالس ناناساس اه

 :ردیمسا كنيشک ۱ وپ

 كریشدرآ نالوا یسیناب كل هر وکم لال یسیجنرب
 یسهدلاو «بولوا یرادمکح یعکیا كهلالسو یلغوا
 ۰ یدیا یزف ثناودرا نالوا یربخا كناہناکشا

 هد ۲۲ «بودیا سولح هدنخشرا ۲۳۸ كدالیم

 نایدروغ «هدهسیاشعا طبض یهر زج ندرلبلامور
 .رابد . یدیشلوا روج هلص «بولوا بولغم ندنف رط

 ساویس و هنطآ و ماش ندرلیلامور و ینرلتهج رکب
 یروطارعا امور هد ۰ « هلا طض ین رلفرط

 سدت هدنندوع یجنآ و ؛شعوط ریسا ی (نایرلاو)
 « بولوا پولغم ندنفرط ( تاندوا ) یرادمکح
 هلا ) هسوز ) . یدیا شغل وا بقعل ردق هننادم

 نالعا ه( سویلروآ ) یروطاربعا امور «قافتالاب

 هدنخم رات ۲۷۷ هدهرص وا « «هدهسلا شما برح

 گر دنکسا .ردشاوایناخ نمره ییغوا «بودیا تافو

 ندیکی ی ( رواشین) نالوا شلوا بارخ هدننامز

 «اثب ی( رویاسدنج ) هدناتسزوخ « سپسأت
 ۰ یدشعا اشنا ید وص ر كوس هد (رتسش) و

 «ردیقاب یمسر شلوبوا هیایف هدنبرق روباشپ

 یراعشا ضعب



 با شش
 ؛بولوا یسجزوقط كرلدناساس ییعکیا -

 - الاوذ) هدندنع رلب ع .ردیلغوا نمره یهکیا

 هرکص ندننافو نیر دب . .ردروهشم هک د (فاتک

Nهتخ ریارب هلب روت ؛بوغوط هدنسل دالمم را  

 لزواج هناربا رلب رص هدنتوابصو ؛ شفلوا سالجا

 هرلن وب «هجاکهنشاب ۱٩ ؛«ندنرلق دنلوب هدناس رخت شمب

 شبا مار یب ص لئابق «كرهدنا قوس رکسه یثرا

 عنامهنبراشتنا گنبد وب «پودیا بیقمت یرلن اتسرخو
 «بودیا هبزاح زوتطهلرلیلامور . یدبا شلوا

 یدما هد ۳۰٩ «هدهسیا شلوا بولغم هدنرضم»

 یونایلوپ روطاریعا هدنرانکهلجد هد۳ ۳٩و «طیض

 یلوم ببس هحرج و « كرهدیا حورج و بولغم
 ی( سوابیوو ) نالوا ینلخ كروب الوب .ردشلوا

 هکغا هداما هناربا یررب ی هدنسهتوا تل جد

 هما راد نارا تبع ومتم كلب هب رب | هلن اتدرک و

 .یدیشعا روبحم هکر

 ردشعا تافو هدنسی دالىم جرات ۳۸۰

 كن ردب روا كن.عکبا یسیعچوا-

 ربشدرآ یعکیا ندنسایرقا « هلن وب يص هدننافو

 ۳۸ 4و ؛ شمروس تموکح هنس ترد یر هدنمسا

 ٩ شا یاد هنا «بوک هتخن رواش هد

 .یدیا شلوا روب ههلاصم دقم هرات او و

 ناساکشا نروس تموکح هدناربا اه

 وا عام یضشب كس ۱
 تضخ ین ادم . ردیلغوا ك ( ناکشا ی كدا ) «بول

 یوم یکیدتیا رهبراضمب هلرامور «بودیا ذاخن
 هسنودک ام بات هسوتفاس دصقم ندرامور «هدهسیا

 .رویمهشالک ا یغیدلوا یرلبلامور هسقو یرلبل

 هدننامز كنو ك(م) یسیع ترضح نیخروم ضعب

 .ردرلشا نایب یکی دلک هیابند
 کح هدنراتهج مورضراو رکب راید بس

 نارا «بوالو یخد رواش رب ندهنارا كوام نر

 كورسخ یججوا .یدبا یلفوا كلوا درج دز, یهاش
 هروک ذم هطخ هدنسب دالبم خرات ۶۱۵5 هدننافو

 .ریدتبا كرت یم اتسرخ هرلبنمرا «بولوا یرادمکح
 .یدبا شمامهلوا قفوم «هدهسیا شیلا هکم

 i OT اش

 ادا . ردندنلسا كنبديما انالوم

 هک سلخ هلیعسا هدعب « بودبا سلخ ( ييرف )

 ؛بور وس 7 هنس ۷ ۰

 -وس تم و

YA*& 

 عقرب یزکرم اضق ہدنساقتلم كانیرارہن (هنیو)

 ۳ ۰ تا ش
 هد ۱۳ اود برم. رد شمالعا
 2 ساربک اروا و كيلس ءاش «بودیک هناتسدنه

 هنماسنا تباخ فصآ رفعح ازربم صوصخالعو

 ا تانو هد۱۰ ۸ هدنندوعو ؛ شاوا رهام

 هردشناوا ن رفد هدلع مان (بآ خرس) هدنبرق زیربت
 :ردندنرامشا *هلج هعطق وش

 تشاد رب نابز زا فق یرضس "لا وچ
 تشاد رپ ناغف نم دایرف ز شرع سورخ
 زات "هولح هک سک تسد دسر تئمادی

 تشادرب نابدر و درب كلف مابارت

 ۳۰6 تساوخ راس هز ۱ تساوخرواش

 ام هقمسکم( 6 2

٣ e 
 ی ۲ ه" قرهلوا هدنبیف ا كلوقبسكمو

 لوط ۰ ۲۷ ۲۳ هلا یلامش ضرع ۷۲
 4 ندنلوخد كرللونایسا «بولوا هبصق ر هدس

 .یدیا یرتم كرارادمکح 1

 با هبصقو هملق رب i ااش
 سار طة م تپالع ریهاشم ضعب

 1 .ردشفل و

 8 ) یهسنارف ( 0۵۱۲۵ ) | ام
 واک ۲٤ كب (وروناش) و هدنتلابا ] 7

 24 هبصف ر یزکم اضق هدنسیفرش بوذج هرتم
 2 ر یلخاد « یس هعلق رب یما « یسل اھا ۹ ۲ ۵

 ۴ ..ردراو ینراجت هناتسکو تاناویح «یردو

 lui ارفق ۹ 7

 ۱ اإ ا تلوراتاش
 1(هشووا) قرهلوا هدنسیقرش یلاعث هرتمولیک ۲

 ران جل دناع «یریم «یسیلاها ۱۰ ۰۰۰ «بولوا

 الا | موم «تاجوسنم تتکو قوماپ « قاعب هلیس
 1 .ردراو یرلهقراف هرااسو یدیلقت

 وام هدهقیطب ( 0216101 ) ۱ ها
 اشو هدنهاضف (۲ورراش ) كَل

 ۱۰ ۰ «پولوا هبصفر هدنق رش هرتهوایک ۸ تا ورا
 4 .ردراو یر هق راف هنکیأو قاحبو یسل اها

 هسنارف ارف (Chateaubriant) | > ها
 دتلابا ( ءرآ ول رج | ناید.وتاش

 ر

 و

 ا
8 



 تنش

 قرهلوا هدنسیف رش لاعتهرتمولیک ٩ فلن
 یک صف هدنرز وا ی رب (هرش) عبات «

 «یرهناخنابد «یسلاها ۰ برو

 تایاویح و هرخذ و یر هناغیکود ۰ یلدا

 .ردراو ینرا اج
 هارو ۰ ها
 بار ۳ ۳ نایروتاش ا

 ؛ شوط هدنسهبصق ( ولام تنس ) د

 ا ا یغنیدلوا بوسنم هب 4 اعر ندا

 (نراوان) ۰ «نکیا هدنشا ۱۷ دره ناک

 زو «ءرکص هنس یکبا «بولوا ینا مزالم هدنبا
 هسراب هد ۱۷۸۸ و ؛ شا زارحا ینسهمتر شا

 ضمبو ؛شلیا لصاح تفلا هلی-ابدا ینامز «بودگ
 -وهظ كلالتخا كوب .یدباشالشاب هن رشت را ِ

 هنس ر «كرهديک هیات مآ «هلکر ی هسنارف هد و

 ٤ ا تح ايس هدنجا دكرب.شح و هديل امش یاق ما

 ۳1 هد (علب وق) «هلئد وع هب هسلارف هد ۱۷۹۲ و

 . اع ( هلوئوت ) « گرهدیا قاغا هنیرکسع نرم

 (یسرج) هدنلاح مولوا « بولوا حورج دن

 هدهردنول هنس جاقرب : یدشغل وا لش هنسهر زج

 هرلیجماتکو هلی یناسل زمنا رف «بوباشای هلترورض لاک
 كنسهدلاو .یدبا شمنیک هلکخا هجرت را اتکش هپ

 فبوتکمر یغیدلوا شمزاب هنسیدنک هدنعزت

 . یدیشعا عوجر هنسهیبهذم تاداقتعا «هلر

iهل (ناتنوف) «بودیا تدوع ههسنارف هد  

 هنسرېو ؛شمالشاب هری رح ینسهتزغ (روکسس) ربا
 ینرلب ات ک هیاکح لناونع « هر» و « هل » ۰ و

 هد ۲

Eیاتکنالواروهشم هلدناونع « یمکح دان ابتس رخ  
 شم بت که لزازت كننلتشب راق سنارف باتک وب« بو دیار

 هدلاحر شل دیا لبدعتو حالصا ین ایت رخ یه

 سولاوق ىج رب تقو وا .ردشلوا بس ههدافا
 یتقد رظن كراو ندیا هرادا ی هسنارف اونم

 هد رگ وسا هدعبو هنتناتکییرافسامور بود

 .یدشلنا ترهش بس ؟ «كرەديا رش ۱

 «هدهسیآ ش نا وا نیست هنکل رسیموق یتروهچ (هلار

 ۳۹ ی رخ یافو ك ( نایکند قره

 هدنماع كناروطارعا ًارابتما ندخرات وا «پودیا

 رصح هناسدا 7 ۳ ندنوا . قدشمالشاب هاو

۳4 E 
۲ 3 

۷ 
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 تا ش ۷۸۰۵

 -اوحا یهدنروهظ لثاوا كلن ایتسرخ «بودیا تاقوا
 قعجآ دیفچ رب یکی هدنابیدا هلذاخا هیلع ینبم ینل
 كاب هديا تمدخ هرکف و « ندنفی دنل و هدنرگف

 هنبرلف رط رصمو نیطساف «یلوطانآ «نانو «نوچا
 هد ۱۸۱۰ هدنند,ء «هلیسارحا تح ايسر نوزوا

 رشت همانتحایس رب و باتک رب هلساونع « ادهش 9

 شفلوا باذتنا هتفلاضعا ایمداقآ هنس وا .یدشعا

 هرادتفا عقوم كننادناخ نویرو تج آ «هدهسیا
 لدتو .ردشلوا لخاد هسا و اک ندنئدوع

 رلن ورون هلا تراپانو « بودنا لوبق هلتینونم لاک
 نعقتم نادم ران و راد هبهسیاقم یهدنسهرآ

 هینول یجزکس نوا باتکوب هک «ردشمزاب باتکرب
 .ردشغا تمدخ هدایز ندود را رب هعف رتعا یدن؟

 «هدهسیا شفلوا قالا هنده نابعا هد ٥
 هدا تک ر یک, یفیدزا هدنقح هطور ٥ تموکح

 > ندنکی دتا نالا یوادآ راغ« هن راک فا ثالارق

 هیحاشاب كنس هن نغ (روناورسن وق) «بوشود ندرظن

 قود) «هد ۱۸۲۰ و اک ها و یراررح

 هلاسررب یغنیدزاب هدیابو «هن رزوا یلافو كب (یرود

 نیلرب هنس وا و ؛شعازق نمجوت ثكلارف ندیکب هلا

 « قرهنلوا نیت هننراغس هردنول هد ۱۸۲۲ و

 ٩ شفل وب ندنرصخ ص هسنارف هدنسهرفن وق (هورو)

 رارف هنسهراحم هشایسا رار هلیتفااخ فیهرتاکاا و

 .اظن هبحراخ هدنندوع ه هسلارف .یدیا شمردرو

 (لاب و) نانلو لیکو شاي «هد هسا شفلوا نیس هنتر

 نابعا درک «بودیا افعتسا «ندنکیدقا جازتما هلا

 هنسوتنناق لایو هدنسهنزغ «ابد » كرکو هدنسلح

 -اق ینهنس ۱۸۳۰ . ردشعا ناسل *هرادا یراق

ERTبولاققداص هننادناخ نو رو هن » 

 نوتبسب «هلبا افعتسا یخد ندنغلاضعا نایعا سلجم

 نیبم یراکفا زکآابو ؛شملکج ندهیسایس روما
 هجرت یدنک .ردمطا دوحو تابا هلرلب ات ضەب

 ۱۸۶۸ .ردش۶| رش «بو زابیتاعوقو یامزو ینلاح
 ی-هزانج «هرزوا قیصو « بودبا تافو هدنخرات

 تهسنارف .ردشفل وا نفدو لق هنسأر طقسم

 تكنب رررم یی نانلوا ریبعت ( تسبتامور )

 ندنرادجوم كديدج كسم ونو ندنراتالراپ كا
 كك | ندرلن وب «هدهسیا ل و بق كي یراثآ «بولوا



 مه ۱ ش NAN ت١ ش

 .هصاخ كەربو توسفو نزح رب هنس راق یسهملاطم

 هدنسهسداو هیسایس راکفا .ردلکد لاخ ندنس

 .ردلکد ككا تایمو داضت یخد

 .هسنارف ((2 1 ۲ م

 ۳ هدنتلابا هنسا ریت واش

 یربن (هنرام) و هدنسیب رف بونج هرتمولیک ۰
 .اها ۱۱۲۰ «بولوا هبصقر یزکس اض هدنرزوا

 رومشم .ردراو یمیانص ضمب هلتراج ثاشیاو یسیل
 كنسیدنک هد هبصق « بولوا قکلع ك (تتن وفال)

 .ردشفلوا زکر یلکیه

(Chateau-Renard NEهسنارف  . 

 (هلرآ a ر 0 ار وتاش
 ه دنسدق رش لات هرتمولک o هل هل رآ و هدنساشف

 یسیلأها ۰۷۱۰ « بولوا هبصق رب یزکرم هبحات

 .ردراو یرلقلنادف یحافآ توطو

ur0 1ابا تب هسنارف  - 

۱۱ 
 ۲۰۰ كسراپ «بولوا هبصق رب یزکرم كنتلایا
 عبات هنفامرا (هرآ ول) و هدنسپیف بونج هرتمولیک

 .اها ۱ ٩۰۰ .ردعقاو هدنرزوا یر (هردنبا)

 یدلح ۰ «ینیلماراد «یدیدادعا بت کم «یسیل

 «یرلتیعج عیانص و تعارز «یسهزوم ‹ ی. هات یواح

 .اخاب د « یر هقن ر اف نونوئو هری هلبا كيلماو هخوح

 .ردراو ینراجت ریمدو بارش «یغاب «نویفقو یرله

 .هسنا رف((060-۸۱620ظ116۳) ] , “°
 ك(لاوال)و هدنتلابا (هنمام) ت مت هی وغوت اش

 - وا یره (هننام) قرهلوا هدننونج هرتمولک ۹

 ۷ ۰۵۰ « بولوا هبصق ر یزکص اضف هدیرز

 یواح یدلج ۰۰۰۰ «یتکم یلخاد «یسلاها
 «هلغ وط «كلسا كوب «یسهندعم هایم «یسهناهتک

 .ردراو یرلهقراف هراسو دیمرک

aمس هات هنر هلو | ساب ادم (51211512 ) هتشدگد وخاب  
 هدنسب ونجح قرش هرتمولنک ۱  توعاسانو هدنسابضف

 یسیلاها ۷۰۰۰ «بولوا هبصف رب یزکم هیحاخ
 ۷ هلا هبصق یسهیحا - .ردراو یبارش روهشم و
 ملسم یرادقم بیرف هنفصت «بولوا ترابع ندهیرق

۱۳55 

 ۰ ۰۰۰ «هرزوا قلوا خالواو مور یروصقو
 E .ردراو یسیلاها ردف

 را  AS ‘(Cha -Teouهد اس ۱۳

 1 4 ۱ 9 ۱ وئناش

 منایکناه) قرهلوا هدنسیل ام قرش هرتمولیک ۰
 .اها ۰ «بولوا رمش ر هدنصنم كنغامرا

 هزاپلب «ناسرو «دغاک «نونون «ر ونک« رکشو یسل
 ا.ردناقشیلاچ كب یمیلاها .ردراو یناجارخا هرئاسو

 یرک تب هطعخ رب عساو هدنک 1 طحاش

 وهج توفاب یفیدلوا هبصق ر

 ۱ -ووب با ناب

 OR ONE وه ارس
 ةردکنوا تاب وش .یدیا یحاص لوطدب یخد

 اد لد اند بلطم درکب ددرکیع

 هناورپ چیه ددرکل رس رب ارهتشک عهش هک

Chadrinskلب هرس  

 5۹ س هدنتلایا ا قسفرداش

 نس هلسلس لاروا قر هلوا هدنسیقرش بونج هرتهولیک
 *(تسیا) مبات هنیرمن ( لووت ) و هدنفرط قرش
 6۳۰۰ «بولوا هبصقرب یزکم اضق هدنرزوا یناچ
 1 .ردراو یررانن كويبو یدیلاها

  ۳ aش ناتسدنه ۱
 دننامز تبامعه اش «بولوا ندنس نامداش

 ت كن هدنخبرات ۱۰۷۹ هدننامز درکااعو « «شماشاب

 | .ردشع

 ٍ بولوا ندناینغم ا دا

 راهم یکم دبة ومو رعشو هل لاجو

 *یدنا یسهبراج د ( حب ی قعسا) . .ردهروېثم

 دا «بولوا یعبط همداز یدنک تیب ییار وش

 ¢ دم ینو رضاح ه دکدتبا | یا « هدساګ رب هلمس هتسب

 3 :ردیوص یغنیدلوا شعا

 ۱ هنسح ةياهن ف لماکت يظ
 هدصت هات و هتم اهزف

 اع ًاکف هرساب لاما كلم
 هدنع نم اهلك ةيربلا نسح
 هءاقو هلصو یل به برای
 هدعب نم شئاعب تسلف ًادیا



 ۳ و

 ي ا ش 3
 .ارمش هاشم زیلکنا (5020700) ] ۱۰

 هدنځ رات ۱۰۰ «بولوا ندنس لو داش

 تافو هدهرډنول هد ۱۱۹۰و «شمغوطهدةاوف . 1

 ثالمو یسب و 4ءق و كمال و یحمچ وا لارف .ردشعا

 موم« ن . یدبایمارهشلآ

 .ردقلمتم هورام را کا .ردشعا ټ

E aدحج ك۹ _وا كولم  

 في هس وا ةلالس هد رەھ و یالعا یداش

 .ردبردب كفسوب ندلا حالص نالوا یو
 و ا

  ۱ aك ( رک انن رس ) هدریمش 4\

 رب هدنسپیف لاعش هرتمولیک روپ یداش
 رد« ت

  ۱ی توقاي نسما وا ن دلا جان ) 1و

 «بولوا ندالع ریهاشم a) ءاطع لذاش

 1 .ردراو 7 م ینویفوص لاوم 8

 تب هب رق ۸ روهشم هدش رق ر

 حرفم و لزوک كا كروبا شيب و
 ا 1
 .یدیا یمسا كنمفر

 كوو تكرسکوب هدقل دّوانرآ (Char) ۱ راش ۱

 كلام یءهدنلبا مور «بولوا غاطرب ۱

 اط تكسکو كا كنس ەر زح ناقلاب نوو ےہ نافع

 ۔ار) یم ندنتسوا كنم رہش ہر د یغاط راش .ودیف

 «بوالشاب ندلحم یبداکرد هنیردهرق كنب ر (هقد
 «قرهلوا دتع یضوط هبقرشلاعت هدعب و هلام ابا

 سوفرب قیحآ هلهج و و. رولوا یهننم ءدنافوب (قیاغ)
 دم هدلع كلهرتمولک ۱۰۰ “ابرق .بودیا لیگش
 فورعم یخد هلسعسا (ناشد) ید ونج 5 .رولوا
 قرش .ردیفاط (باروق) یسهورذ كسکو كا بولوا

 هایمو هلران امروا لزوک«بولو" ءدنلاح لثام مس یریکنا

 ینرض . ردروتسم هلرلاعمو رازاچ یواح یهراج
 هدنلح رب چیه ناه .ردیرصو كيد هسیا یراکنا

 هللا راق هدیرلیآ رثکا كن هنس « بویمرو كس

 .ار) روک ذمرلوص تبا ندنراک ا قرش . .ردروتسم

 (رادراو) ندیا نام ندراکتا وب اذ و ( هد

 هنبردهرق هسیارلیاچ نبا ندنرلکنا يبرفو «هنفامرا

dl ۳ 
5 

۲ — 

 ر ۱ ش ۱۳۸5۰۷

 نانلوا رکذ یغاط ( راش) ردق ه ره .رولیکود
 رول و ماتخ هدنساقتلم هقدار هلب زاخو كرا

 اهدو غاط هرق هدنسهنوا كن زافو كراع «هدهس

 هجوق « بودیا لیکشت هرص رب لابج راس هدرلپا
 « هنلابح با آ هلیسهطساو یرلغاط هنسو و هناقل اب

 یرلغاط ( سودنب) و (سومارف) ید نديرو
 كوس ندیآ لکشت ردق هن رلغاط نالو هلیسهعساو

 . ردط و م هب هلسلس رب

 ۳ PEE اه

 قیسوم «بولوا هراجر ندناینغ 9

 هنف رصن نم دهم 5 مهارا نالوا مولعم یغاسانش

 ال تار یزاهم یو ومو افق :هلعلوا شیک
 : یدک

 هد اراش
u 

(tierصharpa€)كا تیهسنارف  

 « پولوا ندنرادجوم روهش» ۱
 هد ۱۸۱۷ و « شمځوط هدآولب هدنخنرات ۷۳ ۶
 را «بودیا داجما رهنک ام قوحر .ردشعا تافو

 یک رادجوم

 ید فوسلفو بیبط ر رومشم هدهسنارف هلمسا

 ه هفسلفو ؛یدبا ییبط ثاراش یجنزوقط «بولک
 «بوغوط هد ۱۵۲ ؛ .ردشمزا بات؟ چاق رب راد

 و .ردشماشاب هلتلافسو ترورض

 .ردشځا تافو هد ۱٤

 فی هسنارف ( ۱۸۲۱۲۵۱۹۵ )

 فز( لیون یف)و هدنتلابا (هرزبا)
 رب روهشمو كوي هدنسیفرش لاعش هرتمولیک ۲
 نالساب هلتیلک ندنف رط یرلبهار « پولوا رتسانم

 یخد رکسم ذیذل عون رب نانلوا جارخا هفرط رهو
 هردرومشم هلع-ا و

 ۱ هزورراش

 ۔ اش مق فل ەسنارف (0۵۲۱۲۵۶) ۰ اه

 نت ار | را ندا ه دنسنآ هر ر

 بط هرتهواک ۸ تو «بولوا هبصق ر ی زکر

 هدنرانک لوص كن رب ( هروا ) و هدنسب وئج

 ییخاد یو رمد ی ۱۹ »۰

 0۰۰۰۰ «یسهزوم یعیبط خم راتو هقبتع ران آ «یتکم

 راصشا سیفو تعارز « یبهناضنثک یواح یدلج

 «یرهناخشابد «یرازاب تاناویحو ریاخذ «یرلتیمج

 يرهقراف هراسو باروچ «هلبناف هیعاونا هنیک ام
 .ردراو ینراج كاشیاو

 . ردعقاو



 را ش

 هعلق رب ندنلایتا هیسنلب هدسل دنا ق راش
 گكمالسا یالع ریهاشم ضب «بولوا إ2

 .ردشل وب یناو طقبم

 « بولوا قح هبصف رب هدنسی> اوت ب ۶۵ | كراش

 .ردشزل وب یتشذم كالع

E TE OE 7 

 « ینوک رهش »] .ردیدزنابزو ییوکراش

 |. تعخام ەسە

 هدنلود ابوروآ هلع-اوب ۳ 1 ۳

 : ردشلکرا رادمکح دالعم ین آ هجورپ 5

 یرالارف هسنارف

 ريغ دلو ك( لاتسیرد نیس ) ( لترام لراش )

 1۸۹٩ یدیا یسهفود ااو ؛بولوا یعورشم

 .ردشعا تافو هد۷ ٤١ «بوغوط هدنسا دالبم جرات

 تدم لوط « بولوا فاخ هنردب هدنګ رات ٤

 ؛ شمروس مکح هدنتلود قاارف هلساونء (هلاب ود ص )

 هنمان ك ( قیربش ) یجنکیا یرادمکع راقنارفو
 (آ و رفنر ) یرم ( ایرتسو ) ندا تموکع یازجا

 هیلایوم « هلک اک ب لاف «بودبا رلهراح قوچر هللا
 ‹ هرزوا یتماللوق یکی ی دتسیا « هنن ر قیربش

 شا داعقا قجوجر هدنمسا ( رتولق ) یګ درد

 قلریبش موفم « هلینافو عوقو كنجوچو ابقاعتمو
 شا كر هنسیدنک ی ما قارادمکح ؛بودیا ماست

 هلرلث وزب رف «بوروس مکح یسیدنک هلیماع «هدهساا

 طبض یهر واب هللا هکننروئو «بولذ« یرلث وقاص

 ( هیتآوب) هب ( روت ) دنع رات ۷۳۷ ۰ یدبا شنا
 «هلک لک بلاف هده راع یی دنا رار اسد وا

 ؛شمکچ دسر هتناحوتف یهدهسنارف كمالسا ةا

 (سواسن وقو) (یب رطب)ندنف را رآ وغ رغ خوا او
 .ولراق ین-اکاا هدننافو .یدشفلوا عرکخ هلبناونع

 چوا یعسم هلیرلیسا نیر هصقو نو سیف « نام

 یناونع لارف هنر « هد هسلا شا سقت هنلغوا

 . یدیا شمهمرو

 یی (نالراش) هلرکید مانو لراش یجنرب --
 یروطاربعا برضو ىلارق هسنارف « لاش كوس »

 لراش نایبلافنآ و یلغوا كني ريصق « بولوا

 « هد۸51۸ « بوغوط هد۷ ۲ .ردس ورو كلترام
 ولراق یردارب یتروم كلم « هرزوا یافو كنب ر دب

۳۸۰۸ E 9 
 1 ك: ردار هد۷ ۱ «هدهسبا شا هرسام هلا نام

 س ۳ 4 «بولوا كلام هیاک )ا نوتس «هلنافو عوقو

 ۳1 را لب بوک ها قطب
 شما الیتسا ین هنولاتق تب اهن هد ها

 0 اتش 3 زا ( راوآ | هدمیو یهر واب

 کا ميسون هداز 0

 اوولاربما برف ها دنک ندنف رط نوبل ىج

E 2ف ایل اتا هطا هسلارف نوت یساکلا .یدیا  

 : خب و " ندنمظما مش تیاسال آ ندنسل امت مشق

 هد (لیاشال سکا) هدایز دا یدیا ترابع زدک :لفو

 ۳25 «نودیا هاج ییانسو مولع .یدردبا تا
 نوراه . یدیشقا لیکشت فراعم

 یهدسلدنا هیلاراشم هفیلخ «بولوا رصاعم هلدیش را

 ٤» < ۱ دع عفان یقافتا فا ال راش یثراق ه ههو مأتم وکح

ESEهدنررلجا هک« یدیشم دن وکر بده ماطر  

 قرهلوا یارع في همالسا ت من

 ارفتسا رظن تلایوروآ «بونا و رداو شعب راس

 ۱ .یدیشعا باج

 بقل « علفا» ینمب ( ووش ) لراش ی کا

 ۱۳ 2۳ ها ووو ) ٠ بولوت بقلم
 وط ەد ۰ ىدا یلغوا ك( تدوز) یهر واب

 ه دن ندنف رط یردب نکا هد شاب ترد «بوغ

 گر هلن رو یناونع و ناتنک 11 هدمب و ( هسنالآ (

 ادنفرط یرد .ردشلوا یلارق هسنارف هد ۰

 ہرا ردارب چوا یسفلوا حجر هنیرردار كوب

 ؛اعساقم هدیرلنب تیابن «بولوا جنم ینابراحم قوچرب
 گرم «هور هيه ر ایم «هلکارو رارق

 | مىق تيهسنارف دودحم هل رارم رقساو

 خد بهسنارف رادنامرو هدشامز . ید شمش ود

 دن هنرلعفد كر هرو هیلکم لابم هنب رلب دن « هک ا

 هدهسیا شفلوا طاقسا هد۷ ۵7۰ ۰ یدیشلد هلوا

 6 <« بواکهرادتفا مقوم نک هد۸ ٩

 یدیشمرب دتبا قیدصت قفل روطارعا هاژ یجنزکس

 .راغوا هرکص ندننافو كقينامرج ینول یردارب
 قهنلع رل وب «نوجکیدتا حارخا ندنرلثوروم كلم

 .دشغا تافو هد ۸۷۷ لاش هدنساتنا هير اع «بودیا

 ساجر هدننارس

 تاب دمو تماسر منم



 ر 1 س 9

 « بولوا بقلم هلدبقل « هداس » يج ا

 هرکص ندننافو كنبردب . ردیلغوا ك ( غبر
 ندنامولراقو یول یراردارب « بو فوط ۶۹
 روطاربعا یراکب هرد < نکا ناو کک كص

 هدنط اقسا كلو هد۸۸۷و ۰ باغ | یلراش نام

 «هدهسرلشعا حجر ی ( سدوا ) یتوق ا
 لارف یندنک هدسعر هد ۸۹۳ ید ( لراشهداس

 دارت ما هدتموکح, هسدزا موق ص «قرهردنپنا 5

 لقتسم هدنکام هلسافو تب و هد۸۹۸و $ د

E هلوا ردتقم هتمواقم یثراق هرادامرو ۰ ی  

 كنب رتسون نلنید هدنامرو موبلا هنب را دیک ا

 هکمرو ینزق ه( نولور ) یرلسء رو هکر یم
 ك ( نوناغاه ) ندنراروظنم . یدیشاوا روج

 ك ( سدوا ) موقم یراکبهرد یبالوط ندنلاظم
 عقاو «بودبا نایصم هلیتسایر ك ( تربور ) یردآر
 یتربور « كرەلك بلاغ لارق ادتبا هدهرام لال
 هلغ ییغوا كبر ور ًاقاعتم ا شقا لت

 یتوف ) آودنامرو )و « رارف لراش <« بولاي

 سح ندنف رط تب و و ؛شعا الا ت 1

 .ردشمتا تافو هدسح هد ٩۲٩ ‹ قرەنلۇ

 « بولوا فلم هلسقل « لزوک » یسجمدرد و

 ۱۳۲۲ بوغوط هد۱۲۹ ٤ .ردیاغوا كږبلف لژوک
 «هنرزوا یلافو كيبابف نوزوا یردار, هدنف

 یارو هب (هناژ) هعلارقو ؛شغنا دومف هنتخن هسنارف
 . یدبا شل آ یغد یتاونع یغللارق هراوان هیت

KKنالوا شم وص ی یاعاو ی هنبزخ لوا ید  

 تدش هدا ز هدنقح یراروناام هیلدعو 4

 لارق هرتلک زا نانلو يهتشیا . ردشمرت

 ك رشه « بوشاوا هلا دراودا ىج

 طاقسا ددرآ ودا تقام هک | مدد هنر 8 ۳

 هنماع هلدادما كە رتلکزا

 هب راح تفو یلیخ ید لری ندیآ ما

 یدالوا كکرا « بو دیا تافو هد۱۳۲۸ .ردم

 . ردشمک هبیلف آو لاو ندنسابرفا نا رف ند
 ۱۳۳۷ «بولوا بقلم هلیبقل « مکح» یی شب

 هدنساسآ یراسا كنب ردیو : شو وط ہد نک

 تموکح یارجا "لاک كد هنخم ران ۱۳۹۰ ند 1

 هد ۸ ۰ و* ش ۶ ہک هت هلاص الا هد۱ ۳۲۱ «بودیا

۲۸۰۹ 
 . ردشغا تافو

 رس

 طط ینرارب قوچ رب كن ەسنارف
 رو هلدرآ ودا یوا یلارق هرتلکنا نالوا شا

 دادرتسا رار قوحر « بودیا هی راحم هل رلکب هرد قاط

 هننرب «هلطاقسا یفورتپ ملا ظ یلارق هلاتشقو ؛ شا
 یئاد . یدیشمتا دامقا یبیرنه ی ( هراماتنات )

 قوجرو بیر اف ودو رکسه هدنتل | حالسهدئروص

 تراجمو «سیسآتیبنانتک كويب «هلبا عضو تاماظن
 .ردشغا تمدح هنتایقرت ت ككل ٍەکو

 هلب رلبقل « هناود »و « یلیکوس » ییعتلآ ت
 هد۱ ۳۱۸ ۰ ردیلغوا كاراش یصشب «بولوا بقلم

 هدنخاب ۱۲ .ردشعا تافو هد۱ ۲۲ «بوفوط

 هنعا ۲۰ « هدهسلا شلوا ثراو هنر دن نکا

 .ردشمالشا هتموکح یارحا تاذلاپ هرکص ندقدضاب
 هکدتک قاف هدنسهرا یرلکب هرد هن رک

 ۔وغشم هللا هیلخاد تابراح فل هسنارف « قرهترآ

 یعشب یلارق هرتلکزا ندشکعش لاحو و ندنتل

 یهدنامرون ۰ هلزواجت ههسنارف «هدافتسالاب یرنه
 «هلجوزت یخد ینرق كل رق «هرکسندکد تا طبض
 یجتلآ اذهمم . یدیشلآ یتاونع یلارق هسنارف
 یجندب یغواو «هظفاحم یتاونع قللارق الاح .مل راک

 دا ینرادقمر نالاق تنهسنارف ةلکو لراش

 . یدرودیا
 یعتل آ «بولوا بقلم هلبقل «رفظم» یسجدب -

 كتب رد « بوغوع هد۱ ۰۳ .ردنلفوا كراش

 هدسراپ «هد هسیا شا تاکو یارج اهدنسانئا یل هتسخ
 ۰ (ژرو ( « هنن رز وا یس هباغ كنف رط یسهقودهوف رو

 ینافو كنبردب ؛هد۱ (۲۲ .یدیشلوا رومح هکرلکچ

 قوذ یبهنس جاقرب «بولوا لارق ةلاصا «هنرزوا

 ندهسنارف یرلزماک:ا «هرکص ندراسا هلتهافسو
 صوص2یلعو 2 رالارنح ردتقم « بودیا مزعهفم راقبچ

 هلب د ادما دكزمق رب هداملاقراخ هدنعسا ( قرادهناژ )

 رب هلیسیسأت هبضتنم سلاح قاطربو ؛ شلوا قفوم
 هدنرم رخاوا قحن. ید شما ارجا تاحالصا قوج

 قوحر «قرهنلو هدنماع ینول یجند نوا یلغرا

 .ردشعا تافو هد۱ 71۱ لراش «4غهراقبح لئاوغ

 «بولوا بقلم هلیبقل « زسدیق » ییجنزکس -
 « بوغوط هد۱ 4۷۰ .ردیلغوا كنیول یجنر نوا

 هلبتیاصو تب( هنآ ) یسهریشمه « نکیآ هدنشاب ۳



 ر ! ش

 ولع هلبرل هاکح هللاوش ینهذ « كرءدبا سولج هتخت

 هد۱ ٩ هو؛ شمشیقل اق هنطبض كنلونان «ندنفیدلوا

 اک اناساو ايلتبا « هدهسیا شلوا قفوم کرو

 لودهدنندوع « هک ا قافتا هدنماع یسهلج كنم رلتم

 0۰ ۰۵ شک تساو هنن رکسع ۰۰۰ فلل هقفتم

 شابت هدا تدوع ههسارف <« بوجآ ینل و هليا یک

 درط ابقاعتم رکسع ینیدقارب هدیلولان « هدهسیا

 «هلکیا تافو دلوالب هد ۸ .یدیشفل وا جارخاو

 یعکیا نوا یسءقود نایلروا یسهداز مع یقللارق

 .ردشمچ هببول
 للغوا یصطیا كنه یعکیا یدیجزوقط -

 یردارب هد۱ ۵5۰و ؛شمغوط هد۱ ۵۰۰ «بولوا

 . ردشلوا فلخ هنآوسناورف یعکیا

 بتا تو تت د (سیمدم هد هات ) یساو
 رن اتسنورپ هلراکبل وتق هدهسنارف هدننامز و شفلو

 .ردشلوصوفو تابراحمو تاعزانم قوچر دنا

 تدم ر

 .ردەد ا٤ ینافو

 فورعم هاکغد ( بیلف لراش ) یسیجتوا -
 هد۱۸۳ "و «ششوط هدلباسرو هد۱۷ ۰۷ «بولوا

 تافو هدنسهبصق (ٌیروغ) تلنهرلبا هدایرتسوآ

 یعتلآ نواو یورو كنیول یعشب نوا .ردشعا

 هتخ . یدبا یردارب ثكنبب ول ىجنز كس نوا هللا یول

 دما اک یناووم کف سرا و ن
 یڼنرا بولوا تموکح تخت سلاح هد۱۸۱ الوا

 هلیسلک هتموکح ماقم كنيول یجزکس نوا هنس

 شمالشاب هفلوا لوغشم هلوآ «كرهلیکج ندشیا
 ینافو كني ول یجنزکس نوا هدنخرات ۱۸۲6 و

 هنتمّوکح «لادنص .هنازف رازکت «,هس رزفا

 یغیدلوا هدنشاب ۰ EE ؛بودنا دوعق

 بوسننم هننادناخ آوواس .ردشمتا تافو «هدلاح

 .یدشتا جوزت یب( هزرت هرام)

 یرروطارعا هبنالآ

 هلمساوب نانلوا ظفلت .( لراق ) مدندنم رنالآ

 :ردشلک روطارعا ۷ یخد هدهینالآ

۳۸۹۷۰ 
۳ 

 ۰ اس

 ۳ ۰ باش

 کرد (لراش مقا یدیینکباو (نالراش) یسبجترب
 سنارف نالوا رک ذ هدنسهرص یرالارق هسلارف
 مض یغد یناونع یروطاربعا هنالآ هنناونم یلارف
 یدرلشغا

۱ 

 «بولوا بقلم هلیبقل « نامشبش » یسیجنچوا
 «بوغوط هد۸۳۲ .ردیلغوا كا( قیامرج يول )

 گچوکرب هان هبنامرج نلنید هينا لآ تقو وا هد
 بولواروط اربعا د۸۸۱ و ؛شاوا یلارق كنس هاب

AEE۱ )الوب یرالارق هسناصو هرراب  
 ثراو هنئاریمنو گانیردب «هلیناف و عوف و كنم راردارب
 « بویمهدا تمواقم هرادنامرو . یدبا شاوا

 ۶ روق ندیرلت رضم هل ل.س اطا هءلک من غلابم هنب رایدنک

  ةلاکو هدننوایص 0 اش 0 ؛ شلوا روب

 ۳ -د هداروا « ن کیا هدکعا هرادا یلهسنارف

 3 . ندنفپ دلوا ۳ E یثراق هرادنامرو

 یر هد۸۸۷«بولوارهظم هنم ریقحو ترفن كمومع

 1 بولیکچ هرتسانمرپ «هغفلوا طاقسا هلا یالآ
 .ردشغعا تافو هداروا هارکض هنسرب

 تك تاز لغروبنسفول للارف ناتسهج یسیج درد -

 Ey ینوروت كن رنه یحتدب روطاربعا و یلغوا

 2 ناتسهج هد ۱۳1و ؛ شمنوط هد ۰

E2 هنسرب  LUTا یروطاربعا  

 عضو تاماظن ضعب نالوا ارج الا یع متفو قوجر,
 ور ءاسور « كرهدبا تاشاع هيا ؛

 هوره یرلسایاب هلیح رط رلیکریو ضآ هجعرآ نوجا
 ك: لاهاو ناکداز هلیتکرح و و ؛ شا وفع ندنافلکت

 شعر

 یدیشع ا بلح ی راد هنیوو هغار .

 . ردو ندیا E ینرلث ونفلا
 1 ۱ .ردشا

 الا ین » یب (تنبکلراه) ین -
 ناسا یروطاریعا هبنانآ «بولوا فورمم هلک د

 )زوک قو دیشرآ اب رتسوآ .یدبا یلارف نیتیلووس هلا

 یزیف تیبا هلا دنانیدرفو یسهتراو هلاتشف هلبیلف
 :دسنخران ۱۰۰۰ ۰ بولوا یلغوا هلناژ نالوا

2 1 

 ۳ هل زس دونشخ

 تافو هد ۸



 یمن و دل هب

 e هنر E یردب ويب ۰ ف

 تقو قوچر هلا آ وسنارف لارت ۰ 3

 اونا هدست فل هراعون .ردشعا ا

 لراش هدارواو قوس هدیردام «بولوا ریساو بولقم

 شفلوا رابجا هنساضما هدهاممر هنتعفنم

 ارجا یماکحا تنءدهامم هدنندوم هبهسنارف « هدهسیا

 هب رام یکبار هد۱ ۵۲ .هدنرلنیب <« ندن کیتا

 هلخادم كلاخ نایلس ناطاس ینوناق « بودیا ر ۱ ۱

 . امنود یلنافع تناشاپ نبدلاریخ سوررابو هلیطسواو
 هب هل اصم دقع «هلیسقیک هنبدادما تی هسنارف ةلبس

 شا زواج یخد هساو .

 یثراق هننوف تیاشاپ ندلاربخ ۱ ۱

 ناطلس تاذلاب یخد هدنفررط الآ “بويت ا

 بولغم هنسودرا یلن مع یرلکدتبا و

 قلوا یرادمکح تاایوروآ نوتبو ندنردک« هفلوا

 سوامو هتسخ ندنتروبم كما ديما عطف ۹

 هد۱ ۵۰ هد نفل ر وطاریعا هلن ۰ یکی غیدلوا شا

 رب هدهرودامرتسا « كرهدیا كرت هدنانبدرف یردا

 .ردش | ثافو هداروا هد ۵۰۸ «بولیکج هب

 « بولوا یلغوا كدلو ول روطاربع | یمیهل ا -"

 هن رزوا ینافو كلراش یمکیاو ؛ شوط هد

 شفلوا ارجا یفلل رق هبناپسا هدهایو ¥

 نوا < هدنکب دتیک یاسا سا هد۱ ۷۰ 6 ۰« هدهسیا

 « بولوب بیقر ېږلیف یش یلغوا كنپول یجتدرد
 ۱۷۰۷ قجنآ و ؛شمامهلوا قفوم هکمروس تموگج

 یردارب . یدیا شف وا ی دص یغالا رق یون هدنفشرات

 هال آ هد۱۷۱۱ ۰ هنرزوا یلافو كنزوژ یجنرب

 نانلوا دقع هد۱۷۱ 4 ۰ یدشلوا یروطاریعا

 تیکاح نالوا ههناپسا هلیسهدهامم ( داتساو )
 « وتنام « لونان « بودیا رظن فرص ندنساودا

۱ 

۳ ۹ 

 ا

E 

YAN 

 . نییعل یبلف یلغوا هوا هنغللارق هناا اتاذ « بولوا

 را ش

 نو .یدشغل وا كرت هنبیدنک هسیا كنلفو هنندراس

 نانلوب هدنتل آ یسهدناموق ك (نژوا) سنرب هدننامز

 ورتی « گر هلک اف.« هباقع رک اسه یسودرا هنالآ
 هد۱۷۱۸و ؛شعازق ینراهراحم دارغاب هللا یداراو

 یدبا شل ربو ماتخ هتامصاخم هلیسه دهاعم چ وورازاپ

 لارق انایسا فتم لک لفو هسنارفو هرتلک: ا ابقاعتم

 هنایو هد ۱۷۱ ۵ « بودیا برح نالعا هییلبف یعشا

 هد۱۷۳۳ .یدشفلوا هلاصم دقع هلسهدهاعم

 ك (تسوکوا قیردرف) هنفللارف ناتسهل لراش یعتل آ

 للا نسک ٩ ( سالیناتسا ) هبا هسنارفو
 ۱۷۳۵ « بودیا روهظ هبراع ندیکب «ندنکی دتبا

 دقع هدهروک دم هنسو «هلیسعا ماود كد هنسهنس

 هسالیسن اتسا موق صهلیهدهاعم هناویغ>:ا نانلوا

 .یدشفلوا لص هیداما هلکاریو (نرول) لدب هناتسهل
 تییولغم راچود « بودبا هبراحم هلرلیلناثه "ابقاعتم
 هب هدامایدارغاب هبا نادغب و قالفا هد۱۷ ۳۹ هلبسلوا

 شاوا روبجم
 كرت هب( هزرت هرام ) یزف كوب ینکلام ایرتسوآ

 تافالتخا ییبخ هدنقح یتئارو هدننافو اذه عم «بودیا

 . یدشعا روهظ

 فورعم هلکد ( تربلآ لراش ) یسیج دب
 ك ( لثوناما نایلبهسفام ) یروتکلا هریواب « بولوا
 روطاربءا هد۱ ۷۲۲ «بوغوط هد ۷ .ردیلغوا

 و دنفلغ اص .ردشعا تافو هد۱۷ ۰و ؛

 هد۱۷ ۲۹و ؛شعا جوزت ین عقرب كفزوژ یجنر

 هد ۱۷۰ . یدبا شلوا ثراو هشیردب هدهرب واب

 تيهزرت هرام هدننافو كاراش یعتلآ روطارعا

 دلدنانندرف یر «بویعا قیدصت ینتم وکح هدایرتسوآ

 یتارو قح هلنسدنک ا دانتسا هنس همانتیصورب

 یعشب نوا یلارق هسنارفو ؛ شا اهدا یشیدلوا

 ناتسهچ هدهغارو ایرتسوآ هدهنایو هلیدادما كني ول

 هال آ هدنرونقنارف هد ۱۷۲ تاهنو هنغللارف

 " ابقامتم «هدهسیا شاریدتبا باتا هنفلروطاریعا

 ندکدبشا اف یتاحوتفو نوت « بولوا بولغم

 جارخا یخد ندهرواب نالوا یلوروم كلم «هرکص



E 

 یسودرا كروطاربعا هد ٤ او : شفلوا

 هلبنازواجن هناتسهج كتردرف یمتکیا یلارق هیسورپ
 ؛شلوا لخاد هل وم «هدافتسالاب ندنسفل و لوغشم

 یلغوا هدهر واب .ردشعا تافو هداروا هرکص هنسر و

 فیهزرتهرام هدقاروطاربعاو ( فزوژ نایلییسفام )

 .ردشاوا ین ا TNE ید یحوز

 یرللارف هرتلک زا

 هدننروص ( سلراچ ) ماو هدندنع رازلکنا

 تموکح هد کیا هلعءا و < ندنفندنلوا فل

 « سارا » نوعلاح هجرت كرادمکح ییا نروس

 . هل روس تعجاص هنسهدام

 یرالارت جوسا

 یوم ییداک رادمکح 0 هلوسا وب هدجوسا

 هکابو لوهم لاوحا كنستل اكلنا « هدهسا

 یءهرکص « ندنفیدلوا موهوم ید یرادوجو

 :زکج هدیا افتکا هللرک ذ كنسيتلآ
 « بولوا یلغوا كرکروسا یجب یی دب

 ؛شلوا فلخ هدنغللارق

 ديا شاوا ىلارق

aE ATT 
 را سیلک قوچرو «هبراح هلبا یسیلاها ( هبنوتسا )و
 تایمر ةفااط هدمب و ؛ شا سیسآت رارتسانمو

 ینرادتفا كرللوم «هجشروک ینرلندنازق ذوفنرب كور

 یلغوا كنفلس هد۱۱ ۱۸ «نکیا هدنشیشت كا دیدح
 .ردشفل وا لتف ندنفرط ( نوقسیرا تولاق )

 «بولوا یلفوا تن ( هدنو توناق) یدیجنز کس -

 اس ك (یی را)یجز وقط نالوادو دهم نده نعا
 نانل وا نالعا ندنف رط(رامدلاوود هتب رکرام)هد۱ ۳۹۷

 ۶ ( هبئوف ) هنردب هد ۱

 كوسا نوت هد۱۱۲۱ و

 .ردندناست

 نوجا رلیلحوسا یداحشا هقراعاد هلا جورو و جوسا

 «ندنکیدمر و ڪتن ر هقشپ ندساصمو لئاوغ ق اطر

 هجرت بحاص «قرهطرآ ندداحاو جوسا هد ٤٤۸
 هرکص هنسرو ؛ شفلوا باضتا هنفلارق جوسا

 ۳ داش ۸1۲

 كف 0 ) دود نایتسیرف 0 رول

 جوسا ندنفرط كيوب لراش هد۱ ۵۷ «قرهناوا

 ا 4 ید رابه ید نهار
 فاح تفو قوج «هدهسیا شا دادرتسا یجوسا

 لارت جوسا “الا هد۱4 ۷ تیاهنو ؛ شم همهدیا

 هداز تولاق . رد شما تافو هد۱ ۷۰ « بولوا

 .ردفورعم هاکند ( نوس تولاق ) هلیسانعم

 درد تن( هساو واتسوک ) یسجمنزوقط --

 ۱ شم واط هد۱ ۵ ۵ ۰ «بولوا یلغوا

 وب هد۱۵۹۲ « بولوا زئاح یتاونع یمهقود

 زالوا ی عرق ثراو «هدننافو كناژ یعچوا یردارب

 دا باغ هنر ناتسمل ك (دنوسیبس ) یکی
 هرادا "لاک ادتسا < هدافتسالا ندنت وبیغ «هلیسل وا

 الما یغللارف ةلاصا هد۱ ۰ ٤و «شمالشاب هروما

 ۰ ردنشخا

 اسامردوس ادتاو*

 مه ذمرب هقشب ندقلن اتسنورپ هدج وسا

 اراسور .یدشعا نالعا هل وا نج هیغل وا هدعاسم

 غا طبض یاب « ها هبلف «بودا هبراع
 دن رل ههر اح نالوا یثراق ههقرايناد هلرل باهل «هدهسیا

 اغوا « بودیا تاف و هد ۱۱۱۱ ۰ یدشلوا بولغم

 ۱ .ردشاوا یناخ ( فلودآ واتسوک )

 وورعم هلک د ( وات-وک لراش ) یسیعنوا

 (بیعزاف ناژ ) سنرپ یمهنیئالاپ ( نبر ) « بولوا
 ٩۲۲ .ردیلغوا فی هنبرتاق یزبف كلراش یجحزوقط و

 ۲ (هنیتسیرف) یخ «هد۱ ٤ ٩۵ «بوغوط هدنخمرات
 او خا دومق هنتخن جوسا « هنیرزوا یغارف
 (یعزاف ناژ) یلارف ناتسما نیا قیدصت ینفللارق
 مد و ۱۰۵۵ «بودیا برح لنالعا یثراق

 رکص ندک د تبا طبض یلاتسما نوتبو یهووسراو

 وه غی وساشا ؛كر هذب رک ه هراحم هليا هق راعاد

 هطآ هدنرزوا كرازوو ؛ شا طیص یدنالت و هلبا

 کسور) « هلکایرلبا ردق هغاهن وف لر کاوه

  .یدیا شا قاحلا ىب ( هرات سا ) هلیسهدهامم
 ٤ هتسرب « ندنفیدلوا شمروق قفل روطابعا



 را ش ۱

 « گرءدبا داخلا ليسو یفیدلاق زسارجا توده
 یاشا « هدهسا شا رسا یغاهیوق قد

 .ردش | تافو اف 21 8 1

 بولوا ییفوا كنسيعتوا یسیجنرب نوا -

 هدنشاب ٥ « هدنخ رات ۱۱۰۰ هدننافو هد

 هقراعاد تاصو ته «هلک کی نخ «هدلاع نیو

 ۱۰۷۲ یسیدنکو ؛ شا دقع هدهاعهر یلتعفنم 9

 لارف هسنارف < بول آ هنیلا یروما *هرادا هدنحرا

 هنسبدنکو ؛شعا قاغا دقع هلا یول یک درد

 هلنایتسیرق یجشب یلارق هقرااد ندیا برح نالعا
 « هلکاکب ااف هدنس لچ «بودیا را »را ق 3

 دس زا سهن زخو نسا و دو نگو میسو سالا

 قوچ كب هنسیقرت كف راعمو تراجنو عيانص «كرهدیآ
 كيو یغد یونفلاراد ( دنول ) .ردشعا رت

 .ردشعا تافو هد ۷ دیس دست

 یغوا ثلراش ید نوا یسیفکیا نوا و

 «هدلاح یغیدلوا هدنشأب ۱۵ ۰ هد ۱٣۹۷ « ب را

 ورتپ یجنرب یراچ هیسور . ردشلوا فلخ هنر
 لارف ناتسهلو قیردرف یجدرد یلارف هقراجتادا هل

 قافتا دقع یئراق هلارف منکو تسوکوا ی
 ادا < نزسکغا گاف تقو لراش < ندنراکدشآ

 ف (هوران) HON هاضما نسا

 هن رکسع E O نالوا شعا هر

 یرلسور «بودیا موجه هللا یلجوسا ۰ يت رات
 هناتسهآ ندارواو ؛ شا ناشیر و براثا

 هدنلحاس ( هنود ) هد۱ ۷۰۱ «گرء.دیا نانع ماجرا

 «ط.ص هلىمام اوا « هلغل وا لئا هت رفظم كو 1 ح

 سالحا هنت ناتسهل یب ( یکسنیزل سالسیناتسا ) و 1

 « بودیا بیقعت «هسفاص ی ( تسوکوا ) «كرهدیا :

 ةد ندنغللارف ناتسهل هدا
 نداروا و ؛ شمر دتا اضما هدهاعم ر د

 «بو رو هن رز وا یهو وقس وم هل رکسع ۳

 تودهلغلوا مزهم "ایلک هد(هواتل و ) هعف دو نجمآ

 زار ی ۳۸۳۳

 ردق هنس رب و ؛شلوا روبج هكا اغلا هبهنافع

 هیرح یشراق هرلسور یر بنام « بولاق هدردنب
 هلاصمهدننب نتلود تقو وا «هدهسیاشا قیوشت

 هنتکلءهلراش «ندنفیدلوا ېبس هرح «بولوا دقمنم
 اضر ییدن؟ قو ؛ شغل وا فک یادوء

 کل هناخ هک ا تمواقم هدهناخ یی دنلوم «بویهر و

 هماقا هدهقوتعد « بولزا رو میلسا هدنفارحا

 نالآ رب و «رارف هد ۱۷۱6 ۰ هدهسیا شلرپدتبا
 كرهدیا رورم ندنجما تیهبنالآ هدنتفابق ىطباض .

 هیسورب «هسقاص «هقراعاد هدنل وصو ه(دنوسل ارتسا)

 هطاحا ندنف رطهزرفم ر یکم ندنرکسص هیسورو

 شا زاربا تراسح رب هداعلاقوف «هدلاح یغیدنلوا

 كټ هسناقسا «ندنفیدلوا دع اسم هب هعف ادم مق وم «هد هسیا

 تسوکوا هدنتیوبیغ . یدیشملکح هنس هبصق (دنول)

 «طبض یهنووبل ورتب یک ر «تدوع هنغللارق ناتسهل

 شما البتسا یبهناقسا ید قیردرف یلارق هقراعاد

 نوراب نالوا یراشتسمو ریزو لراش «ندنفیدلوا

 هدقعشیلاچ هنافام “قالت هلمْأر ماعفا ك (جروک ) ود
 ر روسج هتاف .ردشعا تافو هد ۸ «نکیا

 كلاع «ندنغب دلوا زنلمآتو دئعم هدهسیدنا رادمکح

 روم ) ندنفرط رلیرهکی هدنسانئا قماقا هدهینافع

 نوا رتلوو مکح ۰ یدشغل وا بیقلت هلیبقل ( شاب

 E نخ راترب لزوک هلتباف كلراش یعکیا

 یکی كقردرف سنوفلآ یسبعچوا نوا

 هد۱۷ ٩۲ .ردشمځوط هد ۱۷۰۸ «بولوا یغوا

 لغوا كو هدننافو كواتسوک یعچوا یردارب

 روما "هرادا ةلاکو هدننوابص كواتسوک ىج درد

 «هللوصو هدشر نس كواتسوک «هرکص ندکدتا

 یشدرد «!نکیآ هدقماعاب مدنلا یدک بواکچ
 ندنف رط یناحما لالتخا نالوا ا كواتسوک

 هبسور «هسنارفو ؛شقل وا داعقا هتخت هد ۰۹

 هرکصتدمرب «هدهسیا شما هطاصم هلبا هقرایلادو
 یقاعلایجورو «بولوا روج هبهراحم هلبا هفراعاد

 "اعطق كجو رون ليس هیم وم * هدهاعم ۱۸۱ ٤و ؛ شعا

 ندنفیدل وا یدالوا .ردشغل واقیدصت قالا هجوسا



 را ش

 ذاختا دهه یو ینسنرب ( غروبنتسوکوا نااتسلوه )
 «ندنفب دلواتوفلوان دنس دن کی خ دو « هد هسیا شتا

 نوا لارنح رب زسنارف هدنمسا (تودرانر ) هدننافو

 .ردشغل وا باختا لارق هلیسا لراش یجندرد
 ( تودرانر ) هیلاراشم یس درد نوا --

 .ردفورعم یغد هلک د ( ناژ لراش ) « بولوا
 -التخا ۱۷۸۹ «بوفوط هدنرهش ( و ) كنهسنارف

 « هلسنارص عطف هدعب «هدلاح یغیدلوا شواح شاب هدنل

 ۰ در هديا تراسچو تعاع زارا هدنسودرا نر

 هدیرح نادم ندنفرط ( ربلق ) لارنح هد ۷ ٤

 قیرف هرمز یآ جاقرو ؛ شفل وا عب فرت هفلاولریم

 هلرکس ۲۰۰۰۰ هدنسهرام تب .یدنا شاوا

 هنطبضرر قوجر «كرهردنوک هسدادما فیراپانو

 نییعل ریس ههو هد ۱۷۹۸ و ؛ شلوا قفوم
 یرظات هسرح هدهسنارف هد۱۷۹۹ ۰ یدیا شفل وا

 «نکیآ دک ا مظننو قیسنت هلال یرکسه بولوا
 هد۱۸۰۰ ۰ قرهنلوا لزع هلیتاعس ك( سيس )

 دارزماک:ا و ؛ شغلوا نییعت هندلنادناموق هدناو

 *هداعا هدنکام «بولوا منام هنجورخ ه ( نوربیک )
 نویلوا هد ۱۸۰ ٤ . یدبا شلوا قفوم هشیاسا

 نیت هنکابلاو هرووناه هلیس هنر كلرمشم ندنفرط

 ۰ همنا بورت رگ افت مظتنم هداروا «قرهنلوا

 نسب هر واب نالوا قفتم هلا هساارف هد ۵۰۵۰

 جل رتسوا «هلبا طبض ی(خروبلاس)د «داعقا ندیکب

 هتنو ) هنرزوا كونو ؛ شا تمدخ هنترفظم
 هد ۱۸۰ « قرهشلوا بص هنكانىنرب ( ودروق

 «بولغم هد ( كول ) و هد ( لاه ) یرایل هیسورپ
 لوخد هناتسهل هدعبو ؛شعا ربسا ی( رخولب )و

 «هرکص ندکدتىا بولغم هد هب رام چ اقرب یرلسور هما

 یهرابو ؛ 2 شلوا حورج هدنسهب رام (قدنابسا)

 یراق هجوسا هد۱۸۰۷ « هرکص ندقدلوا ییا
 تی هسل اف هد۱ ۸۰ ۸ «بولوارومأم هی هب رکسع تاکرح

 « هنرزوا یطاقسا كواتسوکی درد نالوا یمهخ
 شکازق ییتبحم كرایلجوسا « گرهدیا لیطمت ییامصاخم

 یثراق هنیدصاقم تیراپانون یقکرحو « هدهسیا
 .یدیا شمالوا نونم ندنو روطاریعا «ندننیدلوا

 « بولوا ینادناموفودرا لوق یجنزوقط هد ۹
 ؛ شلوا ببس هفمردنارق یتب رفظم ( مایفاو )
 یرک یرزکنا نالوا شمتیچ ۰ ( نرشلاو ) و

۷۸۷۹ 

 دن کا دهع لو . ید شتا طض هدنفرظ نوک

 را ش

 )صا نوتبسب هنر ةافاکم «هدهسیا شروکسو

 دنخ را ۱۸۱۰ «هدلاح یغیدلوا بوکذم «بولوا
 وسا ندنفرط لراش یجنچ وا نوا یارف جوسا

  بودیا لوقا « هلغفلوا فيك یادهع لو

 نا رف ادنباو ؛شقبک هجوسا « هلیتقفاوم تنویل وا
 سنارف هد۱۸۱۲ ۰ هدهسیا شنا تکرح ًاقفتم هلا
 نهسنأ رف «ندنکب دتا زواج هن کلام ج وسا یرکسع

 سلارفو شاۋا لخاد هلود قافتا نالوا یثدراق

 | كاسل ( بو دیا بولغم قحاقر ندنرالارنح

 واج ینسارحم نر «هدهسیا شعازف یتیرذظم

 مرکه نسیلصا نطو قرهلوا تسدب حالس «بویقا
 ر ین هقفتم لود هدهرصوا . یدیشم ها

 اویل وان < ؛هلیطرش قمر دناق هکمها زواج یس
 هلوا ردت۰ «هدهسنا شا قیوشآ هنل وبق 8

 | امقت ۱ هدنر وصر ياش هدنندوع هحوسا «بویم

 هتم لود « ووو "اقا متمو ؛ شفت وا

 ثب نوا یتکاعو نالواشلدبا دكرتهجوسا ندنفر ط

 وا «هدنخرات ۱۸۱۸ «هرکص ندکدتیا ینامدخو
 ارف جوسا < هنیرزوا ینافو كاراش یمچوا
 قراعمو ؛ شعش اغوا هلبا هیلخاد تاحالصا «بولوا

 :بوردتبا قرت قوچ ك ینراجتو تعارزو میانصو
 واقو یرلهیاخاد هیرادا كحوروت هلبا جوسا

TEENدتکلم ییا «هرزوا قلوا  

 ۸4 ۶ ۰ ردشملا لیکشت هدم تلودرب بک م
 فو هدهروک ذم هئس « بوروس مکح داد هنر ان

 لح هنتسپ دنک ۳ ید یلغوا < هلک ا

E 

 ور یلغوا گراتسوا یجنرب ییعشب نوا
 رات ۱۸۷۲و « شلوا فلخ هنیرد هد ۱۹
 دشا تافو هدهروک ذم هنس «بوروس مکحردق

 ةرهنل وا ارجا تالل دعت ضمب هصساسا نوناقهدننامز
 ۲ .ردشعوف هلاعرب تسبرس اهد بانا لوصا

 1 یرالارف ایاپسا
 سا ( سواراق ) دوخاب لراش یخد هدانایسا



 شب «بوفوط هد ۱ N كلف ی درد

 یغی دم هلوا ردتقم هک وسو هکر ردق هن

 ك (هنآ ) یلایرتسوآ یسهدلاو «نکبا هدنشاب ؛ ها

 ؛ شلوا لارف هیت هو
 یایرت-وآ یردارب عورشءان ا مدب «یسهدلأو ادت

 تامو هز ول ينال روا ی. هحوز رک دا

 یکدرد نوا . ردشغ وا هرادا ندنفرط یسالک

 « هلغلوا لخاد هنانا ندا لکشت یثراق 4 وا

 بئاف. ین رار ضعب مدکنلفو ی ( هتنوق هشنارف |

 لو بوروآ « ندنهیدلوا یدالوا . یدیا شم

 تروص" ككا هند چوا ن زستعشناط هنسپ دژ

 یسیدنک «هنیرزوا كنو . یدراشلبا بیترت نیس
 كنيول یجدرد نوا نکلاع لوس هدنخ رات ۱۷. ۱

 کیدا د كر هبلف یلهسنارف یسهقود ون

 و و ا « هلذمزاب همانتصور ¿

 در لو < بود تک ةماقا یثراق ه همانتیصو
 «بودیا تافو "ابقاعتم .ردشعا دلو تابرامقٍ

 تموکح هدانا سا یر ندنرف کا هل وف لوټ

 ی هبعش ید كادت ابرتسوآ نانلو ۰ روم ۱

 یهدننایم لود اوروآ فلان ایساو ؛ شلوا ض

 .ردشلوا لثاز یخد یزابتهاو و ذو
 ك (هزبراف هتنازملا ) هلا تلف یبنش ییا

 نود ) ادشا <« توش هد۱۷۱۹ ۰ ر لغو

 هد۱۷۲۱ . یدیشلوت ترهش هلبسا ( س ارات

 «بوروس تموکع هد (همراپ)ن الات اریم د ها3
 هنسن دنکی خد یفوقح یکه دنیتیل یس یردب هد ۷۴ 13
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 تلود روما هد-تامزو

 روطاربعا نیتسبا كا بصغ یا وقح و کا

 هدنفرظ نامز زآ ا هراعحم هلرارادف ۳

 لراش یجندب هلتفصوو « طبض یفللارف نی
 یا و یر ندهنس ۸ .یدشما ذخا ین ما

 نسح کلام یهدایلاتا هلیعدراب كن ( یو :۲)

 یھ آ یردار «هد ۱۷۰۹ ۰ نکیآ هدکعا هر ادا

 ى ها ماه ۳ اسا «هن رزوآ یافو دن 4

 یینیلحخو ؛ شلوا یارف ام اسا هلا لراشیح

 هب هزتاک زا .یدیا شفارب دنا اخ لغوا هوا

 ۱۷۷۸و ۱۷۲۰۲ «كرهدیا قافتا هلا هسنارف" را

۳ 
"1 

 را

 3 و

 رد ۱ ش 'YAN\ê ا 0

 هدنسیگرب تل هبرام کا نالو عوقو" ا یر هل رامتعا یغللارف انایسا و یعشب لبراب

 دادرتسا هدن 4 یرارب ضب ییادتلا ب 1 .ردلرا

 رککع قوب هد کا ی هرازبو 0 «بولوا یلارق یومانو ایناپسا یسیجنکیا س
 تاحالصا هدعإ .یدشمامهلوا قفوم « هدهسیا شتا

 «رلوب « رالودج قوچرب «بولوا لوغشم هلبا هیلخاد

 سپسأت هرئاسو رلهزوم « یرلهغاب تانابن «رابتکم
 هدوجو تابقرتو تاحالصا یخ هجاننودو رکسصو

 .ردشعا تافو هد ۸ .یدنا شمربتک

 «بولوا یلغوا كاراش یعچ وا یسک درد س

 هنېردب هد ۱۷۸۸و ؛«شهځوط هدنلونا هدا ٨

 ا مدآ رب زسرادتفاو شوک تم وا فلخ

 لئوام) یروظنم فلوو ( هزیولهرام ) یسهجوز

 ثكنیول ىجتل انوا .ردشغا روما *هرادا (یودرف

 نالعا هنت روهچ هنشارف هد ۱۷۹۳ هنرزوا یلتف

 یزواحم هللا هسنارف “اقام « هدهسا شا برح

 فی دهاعمو «بولوا روبج هنندقع و یلغفحن و

 برح نالعا هیهرتلکنا هدمب و هزک:رو هلرابجا

 ندنف رط هرتلک:ا یرللزوک دلا كدت :ای سم « گر هدنا

 قو وارب هدنلا كويل وات هدع) .یدیشفل وا طی

 یهداقمآ «نوجا ر ندلاحوا «ندنفب دلاق خر

 دناشدرف یلفوا « نکیآ هدنشبشت اک یایزوسم

 هدهبنایسا « هنرزوا ا نالب ردنایوا ندنف رط

 روبحم "کا كرت هناغوا یفللارف "اقاعتمو « هذلاو

 ندنف رط نویل وات هر آ یا «هدهسیا شاوا

 كرت هنولوا یانایسا هلرظن فرص ندتغارف و

 هدعبو هبهیلسرام یسیدنکو ؛ شوا روح هكا

 .ردشما تافو هداروا هد۱ ۸۱ ۸ بودیک هامور

 یرالارف نیتیاعسو یوا

 هدعا و ی وق هسناوورو ورنآ ادتبا یسیجنرب

 ۱۲۸ هو «شحنوط هد ۰ «تولوا یلارق وبا

 یجزکس لارق هسنارف . ردشعا تافو هدنخرات

 « بولوا یردارب كنب ول تنسو یلغوا كني ول

 هنمرفس رصم هدنسهبرام بیلص"لها ربارب هلردارپ
 ریسا هدهروصتم هد ۰ رار هلکنواو ؛شقیک

 ندنسهحوز هدنفب دلو صالخ . یدیا شعتود

elتام یک هدهتنناوورپ نالوا شلاق ثاربم  

 ( نوا ) یجندرد" باب . یدیشمالشاب هکمروش

 توعد یشراق هب ( آ ورفنم ) یلارق نیتیلع نادنفررط



 را ش

 دعو هنسیدنک قالارف و هدن ر دن قیبلاق «بولل وا

 ینکیو ینآ ورفنمروک ذم هد ۸ و۱۲۰5 «هلغفلوا

 «هدهسلا شا طط ییدتیاحس <« كر هديا بولغم

 هد ۱۲۸۲ رلیل هبلصص هنرزوا یلاظم نالوا عقاو

 «پودیا مایق هدنساننا یلدا یدن کیا ینوک هلاقساپ

 و ل یرلزسنارف نوت نانلو هدهرب زج

 یهشهدم ٌهعقو رومشم هلک د 6 یرلب دن کیا هاجس و

 زکلای « بوقیچ ندنلا هررزجول «ندن راکدنبا عاق
 .یدیا شما ماود اکو اس مکح هديل وات

 «بولوا بقلم هلببقل « لایوط » یبعکیا -
 كنبردب « بوغوط هد ۱۲: .ردیلغوا تكنیجترپ
 هئنس تروو هلغفل وب ریسا هدنلا كرلبل هیلحس هدننافو

 لارق وا « قرهلو صالخ ه د۱۲۸۹ هرکص
 قفوم «هدهسیا شەش اچ هدادرتسا یب هاجس و لوا

 ؛ شعا تموکح هنالدام اهد ندنردب « بویم هلوا

 هردنآ یعهچ وا یلغوا ۰ بو دیآ تافو هد۱ ٩۳۰و

 رکید هدشها ( لترام لراش ) . ردشلوا یناخ

 طبض یغللارف ناتسرام ندهردنآ یصچوا یلغوارب

 .ردشمشیلاح هما

 فورعم هلک# د ( لراشیلسارود) یی وا -
 ك ( ناژییسارود ) یردارب كټر بور لارف « بولوا

 . یدبا یلفوا كننوروت كاراش یعکیاو یورو
 یاب نالوا ریکاد ند ( هڼاژ ( هعلارف هد ۱

 توعد هنغللارق وا ندنفرط نروا یصتلآ
 قانخا یهناژو «طبض یغللارق و هبرامال «قرهنلوا

 شا ذاخنا دهم ىلو تیهعاارتول « هدهسیا شا

 هراس هلبا یول یجترب یسهقود وژنآ ینیدلوا
 ېک ییدتسیا یسیدنک هدعب و ؛ شلوا روبج

 . یدبا شهشیزو ید هللا باب نیتسیا قعاللوق
 ناتسراحم ینیدنلوم ینراو ات کی ندروک ذذ هدد ٥۵

 قوقح انروص ۰ هدهسيا شفلوا توعد هنغللارق
 كرادمکحكوص نالوا شغارظن فرص ندیلارمکح
 .ردشلریدتا لتق هد ۱۳۸۲ ندنفرط یسهجوز

 .ردشلوا یفراو هدنفللارق ناتسرام سالسی دال یلغوا
 لارف اناپساو یروطارعا هنالآ یسک درد -

 .ردتنک لراش رومشم نالوا

 .ردلراش یکی ندنرلارق اناپسا یبیمنشب
 .ردلراش یصتل | یروطاریعاهینال آ یسعتلآ-
 . ردلراش یعچروا لارت استایسا یی دب --

 ر ۱ ش ۸۱١

 ات

 یر ) یسیجنرب

 هم هبندراس «هننرزوا یغارف كنبردب هد ۰
 5 ینارف یثراق هایرتسوآ هد ۱۷۳۳ .یدشعا دوعف

 الیم ) هلبرکسع هثلث لود قافتالاب هلبا هیناپساو
 هو رکید هلا (هراوون )و ؛شعا طبض ینسهطخ
 علل هد ۱۲ ۰ یدشغا وا كرت هنسپدنک لار

 ۱اتسراحمیثراف ه هنایساو هسنارفیثراق هنندعورارب

 راع ضعب «قافتالاب هلا (هزرت هرام) یس ها ارق
 ٤ رون ) هلا هسنارف هد۱۷ ٤٤ ۰ هدهسیا شعارق

 0 : ۶ شلوا روح, ها ضما یتسهدهاعم

 فو هد ۱ ۳ ‹«كرهدبا فرص ««لخاد تاحالصا

 .ردشعا

 کخد ( لئوناما لراش یمکیا) ییعکیآ -
 درد كنهدمآ روتفو یعجوا «بولوا فورعم
 ۳ « بولوا فلخ هنیردب هد ۰ . ردیلفوا

 ۶ جوزت ینورو كول یعشب نوا یلارق
 3 « ندنغی دلوا یارف .kt هل غاوا

 دیا منم یتتیارس هنکلام کد كلالتخا

 ع کب «هندراس «هلکرت کلاعو هد ۱
 واما روتقو یردارب ینتخ هد۱۸۰۲ و ؛ شلوا

 1 هداروا هد٩۱۸۱ « بودیک هامور « هلکرت
۹ 
3 

0 

 کک

 .ردشعا

 ۱۷۹۰ هک رد (سکیلف لراش) یسیعچوا --

 وام روتفو یردارب « هد ۱۸۲۱ « بوفوط
 لوا یلارق هشدراس « هنرزوا یغارف یروبح

 1 هب رکسع تاماظن ماطر « هلا هسرت یایقشاو

 بودی تافو دلوال هد ۱ es ندکدتبا

 8 (تربل آ لراش) یسهقود لاین راق قالارق

 ۱ وا هک« رد( تربلآ لراش ) یسج درد

 ۰ ۳ هنس همش ناشراق آ وواس كن :ادناخ

 قفل وا هسرت هدهسنارفو « شحشوط هد ۸

 هانا كنايل اتا «بولوا مبا هب هنارورپ تب رحراکفا

 اوفو قلقشب راق هد ۰ .یدباشءثود هنس وه

 66 لراش لارف یکی «بولوا ینادناموق یجوط
 ا ند فرط لئواما روتقو ردق هبهعلک

۳ 3 



 را ش

 «بودنا نالعا ت تور« عود لاحردو * خوا

 هرکس نوک نا هست نم سلا مالو
 شلاق ثولو"قوحب ر ر 3
 وا نیست هنکابلاو هرن درا س هد ۹ هدهسیآ

 - ورشم «بولوا یلارق هدرا هد ۱۸۲۳۱ و ؛

 اقرا ینراعهو عیانصو تراحمو تارزو «نالەا قبط

 سوم تاب اطا ةاطرو ءارحاتاح الصا تر

 تآ اقل زآ تتو ؛شعارق نتبع كنس همت رو

 ,هدهسیا شا لودع 0 طخو ,هلبا هب

 عوجر هل یا هنن هرکص ندنغلقشپ راق۱ .

 هدرایمول «ك ر هدنامازتل | ین رکفیداحا ایلاتبا هلا

 ندا روهظ هدرلفرط راسو همراب هروم «كدنو

 رب رام قوچربو ؛ شا مدراپ هلرکسع هرلقلقښور
 ندهرکسع تعنص كرلن ایلاتا «هدهسا شقاق

 «بولوا راحود هرلتږ ولغم ی ندنراک- سه

 ۱۹۸ 9 روتشو یا لفوا هد

 واو « شماکچ ج هنرمش تروبو) كزېك7رو بو
 تند دار .ردشُعا تافو هداروا هنس
 یرالارق هراوان ۳

٤ ۰. 
 .ردلراش یجدرد یلارق هسنارف یر

 ء«بولوا بقلم هليبقل « وتوک» یسیعکیا و 5

 ۔وط هد ۱۳۳۲ .ردلفوا كننوروت كىىلف یکچوا

 كن (هناژ ) یلهسنارف یسهدلاو ەد ۱۳4۹ بوق
 هنت هسنارفو «شلوا یلارق هراوان «هنرزوا یافو

 رهرام قوحرب «قافتالاب هلرلزاکنا «هلقوقح یاهدآ
 «یدا شالا طبض یسراب یخد هعفد رو ؛شعا

 و رگ ندکد سک یدیما ندهسارف .بولوا بولغم

 كمري هلا یهلاتشت ,قرهالشاب هنمشی راق ههنا
 ؛ شعش یراق هراهغیرتناو هراهراح قوج رب «قوجا
 هراوات تاہم .یدیا شعازف یتموصخ تك کره و

 هد۱۳۸۷ .بولوا روج هكا تمانق هبیفللارق

 .ردشعا تافو

 .بولوا بقلم هلبقل « لیصا» ینیعجوآا
 ءبولوا فلخ هنیردب هد ۷ .ردیلغوا 0

 قوحرب كن هسنارف ,كر«کز او ندننابصدم كنردپ

YA\V 

 | ؛شملا هیلک غلابم لباقم هنقوقح یهدرزوا نالا

E 

 .ردشعا تاقو هد۱ ۲ ۵

)Charlerوياه ك هغي  
 ۳۷ e 0 ورراش

 لوص كاش رېن (هریماس) قرهلوا هدنقرش هرتمولیک
 هدنعط اش ةطقن ك:طخ لو ربم د جافرو ا

 «یسلاها ۱١ ۰ «بولوا هبصقر یز کر اضق

 یروک ندمم یلتیلک «یرلبوک قوچ رب هدنراراوج

 .ردراو یراهش راف قوج كو

 ااراش ام لراش
 11 e »| 1 تنیک لراش

 | هلروب تمج
(Charles Martel 2 5ا  . 

 ۳ ندنرللارق لت رام لداش
 یسهعلارق ناتسراجم هبا لراش یعکیا لارق لوا
 یج درد هد ۱۲۹۰ .ردیلغوا ی کیا تان برام

 شلوا یارق ی وات ,هنرزوا نانو یا تالس دال

 ۱۲۹۰ ءبوسهلوا قفوم هتموکح یارحا ,هدهسیا

 ه دعا (تروراش ) لغواو ؛ شا تافو هدیل وات هد

 نر تنه ر وتم تره وک هم اس ام

Charlottenburg 

 2 غرودنارب غروب ولراش

 هرتمولدک ٤ كنيلر قرهلوا هدنتلابا مادی و و 2 ماش

 -اخ وط «یسلاها ۲۵ ۹۰۰ بولوا هبصقر هد رع

 قوح رب واتس « یر هناخا د «یر «اخرمد سه

 هردراو یس هاب لزوک هلسارس دوس ربو یر هق راف

 هردهدنم> ینهلم ر كنيلرب

۹ ۳ ))harlotte€)جواeزىق تناژ  

 س 0 هب ولر اش
 «بولوا یسهجوز كن( یول) یلآ وواس هدعبو كناوج
 سدقو سرق هد۱ ٤٥۸ هدنتافو كنسهحوق ید

 یردار عورشم ريف .هدهسلا شاوا یسهعلارق

 سیربق هد ۱5۰6 .یقافنالاب هلمک اح رصم (قاژ)
 یک نتكلم هجرت ةبحاصو «شلآ ندنلا ینفللارت
 3 E ندکدشا هده هنسهقود او واس

 .ردشعا تافو هداروا هد | ۷ «بولیکح

(Charenton-le-Pont) 

 هد هنیس ت انار | تم بل 0 تراش
۱۷۷ 



 ر | ش

 قرهلوا هدنسیقرث بونج هرتمولیک ۸ كسراپو
 ۔راق ك ( تروفلآ) و هدنرانک غاص كن رهن ( هنرام )

 اها ۰ ءبولوا هبصق را ی زکصس هبحأت ه دن سرش

 «ردرمر هدهسنارف ۳۵

 هدنتلابا ( هنایو یراقو ) اه هت راش

 یرغوط هبیبض لاعث «هلنامین ندنفاط ( قانورش )
 (یسنام) «هلئدوع هنتلایا ( هتنراش ) ندیکب «بونود

 (رآ ودرات)هدمب و (نوس)ندا وص یراقو ندنسهبصق

 هونج هن هده و هغ .هرکص ندقدلآ ینرلباح

 ءهخلوا لصاو هننرهش (لوفثآ) «كرهنود یرغوط

 دعب ندنجا یرهش قاینوق و ؛رنود هبرغ ندیکی
 ینرلباچ ( هن) ندلوصو ( هنتنا) ندغاص .رورلا
 ندلوص «هلا لوخد هنتلایا ( هتنراش یغاشا )و ؛ریلآ

 «نایرج یرضوط هبلاعش برغ .بولآ یناچ (هینوس)
 ( روفشور ) ءهلا ذخا ینرهن ( هنوتوب ) ندغاص و

 لیکشت جلخ قفوار ءرورلادمب ندنجما یسهبصق

 طرح رګ هدنسدرا یسهرب زح (نوروا) كرهدیا

 هدنل وط هرتمولک ۱ یسارحم .رولکود هب یسالطآ

 نالوا ردق هلوغنآ .ردیلقیشالوط كب «بولوا

 ناضیف «بولوا ماص هنتافس ریس یلهرتمولیک ۸
 ۔وق هراقبح هدهبیراقو اهد لافس هدنعهوم هایم

 ەدە «بويملازآ كب یروص یخد هدننامز قافار

 قعسو نم هضوح رود وص هرتم تمکم ۶ ۰

 .ردهرتم ولیک بم ۷ ۰ ۵ ۶

 60. 6و GhArenle ) یلابا | م* ۵

 وا e تالاا ۱ راش
 هاو یراقو ناو و هزوس یا گل مش بول

 یغاشآ یغد ًابرغ «هبنودرود ندنتهج ییونج قرش
 ندا نایرح ندنجما . رددودحم هطرلتلابا هتنراش

 یسه بیس هی اتم و وی اوا هرس هسا كر

 ۔اھا ۳۷۳ ٩۵۰ < بولوا هرتمولیک برم ۰:۹۲

 ییضارا .ردنرهث (لوفنآ ) یزکرم .ردراویبیل

 «بولوا هدنروص ر جو یواح یراهب ماط رب
 . ردراو یرلغاط ى ضعإ هدش رق موفنآ زکلاب

 ود هنفامرا (هتنراش) یتهراج هایم كزرظعا مق

 بونجو (هنایو) هدنس هش وک رش لاعثزکلای .بولیک
 یرلرپم (هنورد) بات هب (هنودرود) هدیدودح قرش

 اا ا ر | ش ۲۸۱۸

 u هلبرلن دهم نوشروقو ریمد . رولدا نایرج
 وبح «بولوا تبنم یسیضارا .ردقوچ یشاط هاو

 دیرلغاب .رولوا لصاح یعاونا كرا هویمو هزبسو تاب

 هبنایماش ) یهدنتهج یبونج برغ « بولوا قوچ
 دارش یلتیلک هدنسهیصق ( قانوق )و هدنسهطخ

 اخ « بولوا قوچ هدیرلامم . راقیچ قایوقو

 اخربمد «بولوا یرلا هد یمیانص هردراو یلاناوبح

 عراهشرباف هراس و تارکسم «دغاک هلبراهنافتکودو

 Ch. Inférieure ) — یغاشآ ۴
 دنس هس رغ تالاا كیهسنارف ۱ هنر

 ا ند نهج قرش لام « هدناو لا بولوا

 2 نوح 6 هنودرود و ةتراش و رش « هروس

 نوربژو هللا یسالطآ طیعرح یخد بر ءهلبراتلایا
 اوراوا) و (هر) نالوایللم هتلایاو .ردطاع هلخاخ
 اک مب ٩۰۸ ۰ یسهیمطس ةحاسم رار لبرل هطآ
 زکص .ردراو یسلاها ٦۲۰ ٤٦۰ «بولوا هرتم

 تراش) یرنکا كنسهراج هایم .ردب رهث (هلشور)

 هالال و هرژ «( هروا) زکلاب «بولیکو د هنغامر|

 لا بصنم هزبکد هبیرغوط ندیرغوط هلبرلعسا
 (هنودرود) هدنونچ یاهتنمو «ردراو یره چوا
 طرب یسضارا . ردنا كار یر (غرال) عبات

 زود یرلفرط رثکاو جو زا یواح یرلهبت

 ا .«مدزوا یتالوصح هعلشاب ء بولوا قلموق
 | ۰ ردنرابع ندهراسو هزبس «نارفص «لادرخ
 ۷ هدنلحاوس .ردقوح ی رهطکو یسبلآ هلشاط
 !رظ و ها ۳ تا رگییم ردلو یدبص

 !هقراف هراسو هخوج ابق «ماج «كلموچ قانچ

 تلایا هردراو یس ه رخ تراجت تالشب | هل ید افسو

 ,رررشنم هباضق

 8- ت اش دوخأب | هم ۰
ert, ll E ۱ تر ر اش 

 ا 2 هجرتلا قباس «بولوا ندنرللارق ناتسراجم
 ۱ 35 راع هدرا ۱۳۰۸ .ردیلفوا كلترام
 باعا | هغللارق

 نوهبلط دادما ءبولوا بولغم ندنفرط یسهد

 !وو قالفا هد ۱۳۳۱ «قرهناوا ب

 1 انعشد «بودیا تدوع هدء) «هدهسیا شچاف هب ی

 5 ردنازق تو كوس ر هناتسرامو ؛شلاح هہلغ



 ینلخ یول یلغوا بو دیا تافو هد ۲

 رد لو

 كور هدقرث نادوس ((02۲])

 o اوتساا 0۳0 5 ۵

 یرعوط هیلاعش برعو هبیع «هلنامبن هد هلوهج ٩ ارا
 هدنسهرا وئرو لب یمریک اب هو رک ندا رج رب

 ییدکب + رولوا لصاو و لحاس ترا

 لازفلارحم .رونلوا « بیس هلرلمسا هقشب هقشب

 وج مق هانیکاغ مات مایو
 تاور ندننررط ا ضع ییدتا ناعن ها

 .ردلقم یسلوا ینیع كتر (هلو) ن
 كلام ہدہلاعڈ یاقمآ : ۳۹

 ر هدنتب روهچ e ك |. ۰

 ا( لاش ضرع 2۱۳۳۲ وا 8 2
 تم E طرح رو هدر رع لوط ۱۳

 هلراراق یدمرس یسهورذ « بولوا هرتم ۲

 .ردروتسم |
 كنسارح نوعسو هدرهنلا ءاروام ۱ 2 اش ح

 جوا یو «بولوا هطخ رب هدنس هوا

 ردق ۲۵ «هدلاح یغیدلوا هفاسم كالن رک کا ک کو

 یغیدلوا ریرب روم یواح یبهبرق قوچ رب هلبا هبصق
 و یرفطصا .ردروک ذم هدنراثآ مالسا نویفا

 رحم بوقآ رهنرب هلیمسا (شاش) هن ندنجما كل
 هک وبلاح ؛رودبا ناس

 ندنوعس رولوا بصنم هروک ذم رحم هدرلاروآ م

 یر ندنرامبات نوهس رہن و ,ندنفیدفل و رپ 4
 (قالیا) و عب ات هدنق رم” ی.هطخ شاش .ردک رکا 1

 (تکن) ۰ «بولوا قصالم هنیرل هطخ هافرف 0

 تبنم كيو هووا ییضارا .یدیا یس ۰

 ۳ دلوا بصنم همزراوخ

 یغی دل وا

 هند دل وا 0 هننراب ۲ مالسا نوفارفح 1

 شفل و ترابع ندنتهح دنکشاط ,هسر 1

 روهظ ادا و الع قوج كب ندهطخ و و .رونليش 5 ۱

 یساامها ناتسکرتو رهلا ءاروام مومعلا يلم هر | 1

 - اه! كتس هطخ جاش دلا یرلق دا وا بهذلا ی

 یوم توقا .یدبا مبا هب یبفاش بهذم یسل

 یغیدلوا یلاخو بارخ (شاش ) ةد تاق ید کا

 شک هاشم زراوخ ناسلوا تو ۹

 .رودیا هوالع یتکیدلدبا برخ ندر

 یغ>ح هلوا

۳۸۳۹ 

 / .ردمعناو هدنف رش هرتمولیک ۱ ۹

 ات ما ۹ یک

 و
 هبول ) «بولوا هبصقرب یزکم كنتلایا ( سانوزامآ )
 ینونج ضرع ٩۱۳۷۲4۱ و هدنکتا كنفاط ( وقروا
 ۱۲ ۰۰۰و عقاو هد رع لوط Ao WV ها

 .ردعماح ین یاها

lã | (Chachacomani)ا ا فاو ا  
 هرتم ۷۱ ۵ ۵ وا غاط هدنتلابا ( هاقرال )

 .ردراو یرلن دمم شموکو یعافترا
 ریه اشم (لافقلا لعن نر 4# هاش

 اب ۲۹۱ «بولوا ندنیدحم و اهةف

 هد وط هدنسهطح شا ناسا فز

 ۔ایسو ریس هن رلف رط ماشو قاع نوجا ملم بلطو

 ۳ یییفاش به ذم هات هدندوم ءهلتح

 ؛شعا

 .ردراو و هلساونم » یخاقلا

 رهنلا ءاروام ( س يلم ۴ ارد
 داش «بولوا لندّیسا رعش ربهاشم

 باد » رد دعا تافو هدرا ااو

 ین راهم هدامعم

 e :هکرود و اود .یدا هداز

 یلغل وا

 یدنک «بودک هشرابز «یتبم هنسلوا شارف ربسا

۶ 

 د ا تاعت هددنق ریسو دل و

 شلرق یتا 2 اتش ر .هدمدتک هدنق

 یسدنکو «مدتبا دقت امعمرب هنمان یل نالوا یما

 :یدردنوک ,بودبا مظن ییامعم وش ا 2 اباوح

 مدیدن ریس شنمو دید ايم مثچ
 مدیما تسناوز مد هب ریس نوچ

 نیهح هدنسهطخ (هریبلا) هدسلدنا ۱ طاش
 هک اوف و راصثا و ینیدلوا هملق رب

 هدنرا | برع لنویفارفح ینیدناو قوح یلاررخو

 .ردروطسم

 - اصا هبیسذا هدنتهح قرت كسلدنا ۱ هطاش

 تموکح .بولوا هبصق ر ندنل

 دغاک عونرب لزوک ك هدهبصق و هدننامز هیمالسا

 رلب رع .یدرونلوا لق هنفرط ره كلام «قرهلماب
 .یدرلشعا لق هاروا «هللا ذخا ندنبح یمنص و

 مولا .ردشفلوب یا طقسم كالع ریهاشم ضعمب

Eكب( هیسالب یی ) هسنلاوو فورعم هلم“  

 ٩٤٥۴۳١ «بولوا عقاو هدش ونح هرتمولک ه٩



 هلاق ندرلب رع هدنت_سوا كن هبصق .ردراو یسااها

 .روروط یسهارخ 4ءلق رب شفل و نیتم كب هلتفوو

 «بولواهدنز رط تار مولا یرلفاقو و هناخ كب هہصق

 یکسا .رو ر دک ۲ یرلبیع هل ۍرلایس كنر'اها

 هلیم-ا ( سیب ةس) هدندنع رللامور «بولوا هبصقر
 ۰ یدنا نو را

 هللا دبع نب ری زعلا دم دم 0 طاش

 ا رها اا یدل ج

 و دنس هبصق هطاش نالا فن "۱ ءتنولوا ندننس دمو

 بودن تحایس هقرش قوجا رلع بلط و ؛شغوط
 هدنخ راب t10 ءعاقتسالا دہر ندنسالع قارعو ماش

 ك( مال ن مساق هادی ح|) .ردشغا تافو هدناروح

 هردشع وق هدسهرص اه فورح ین « تدلا ببین »

 ( کاالا دم ن دما سابعلا و مار

 2 و ناو هاتف سلنا 5
 نوجا لد باطو ؛ شموط هدهبطاش هدنخرات 6 6 ٤

 ندءارق هاشم هدقشمد بودنا تحاس هقرش

 كب هلا ونع «عنقملا» هدنقح 2 تاا رقو ؛عاتسا

 منش رات .o «یک کی دشا فل 7 باتک رب رتعم

 نالسو رک د یتاارف هدهدناتکر رکی د شدزاب
 .ردشع |

 ( یعرلا هرف ن مساق دم وا ) | طاش

 اک کیا تا ندءارق رهاشم ۱ ی

 ثیدحو رسغنو تئارق ءهدلاح ین: دلوا یہا ندنز

 . یدنا یدیرف كنرصع هدتفلو وجو

 ا
 هدهرهاق هدنخگرات 0۹۰ و ::شعا تخاس هماشو

 ا ۸

 رعم «بوغوط هدنرهش هبطاخ

 .یدنا ندا یوقتو هده قالخا .ردشلا تافو

 ندر زا ,هدنفیدنوق وا اطومو لسمو یراخ می

 الءا تاقیلعت قوح رب هدشحم رهو 2 ین را هن

 قوجندنسیدنک «بولوا لوفشم هلسی رد .یدردیا
 ندتیب ۱۱۷۳ هدنقح تئارف .ردشعا عافتا قاخ

 ؟هدیصقر بک لدتب ۵۰۰۰و یسهدیصقرت بکس م

 ۱ هردراو یسهبااد

 - ام سلدنا ( قبا نب صام 5 | يطاش
 .بولوا ندنساطا و ا رمش ریه 2

 .یدبا ندانادر کاش كرهز نا روهشم هدیط

 e ادنالا ةرعاش

 | برو تمجاص

 ۱ تش هص>ح 9

 2 4 هنوکر لا

 مدینه طبع رج ما اش

 1 .o بت ۳۰ "و نوع ضع ۷ 4 هلبا

 بسم هیضارا .رارولوا دتع هدنرهرآ قرش لوط
 برلج اف ا یزوح ناتسدنه «بولوا ترابع ندەس

 الشبرلکوس كا . ردقوچ یرلقیلاب و «راردروتسم
 الكر لوا كلا .ردهرتمولیک ٦ یک او ۲ یو

4 
 ةوم رازنار ه هدعل «بوناوا فشهح ندنفرط

 ردنزوج ۱ یدرلشعا نبیل ی رلفارغ>

 |5. ققوروق بوتوط قیلابو قمراقبج غا
 ار هروک ذم رازج «بوشلر را زسنارف اط

 SE هادنیامز قلروطاربعا كالا نکیآ مبان

 ےهرزج ( سیروم ) موبلا «قرهنلوا طبض ندنف

 دق ۷۰۰ یرمش «بولوا لاخ هدنرلفشک . راردقلم

 هردراو یرلس وه

 بزب دبع نب ۳ هاش

 دهن اص ( یثرقلا بلطم نب مشاه س

 رد .ردیسالعا دج ك( هضر ) یمفاش ماما ,بولوا

 دن Eis ریسا هار ردب باس

 یدیشلک همالسا هرکص ندکدتا صیاخت هللا

 هیردا ن ۳ ۰ هاش

 . عاش ی تاع ن سالا:

 دهمب را ها به ذم تحاص ( یلطلا یثرقلا الا

 ّ هتباورو هدنخ ران ۱ ۰۰ «بولوا لندن دمو

 وک لاحترا كنرلترضح هفینح وا مظعا ماما
 1 نکا هدنغاب یا هردشعا دلوت و

 8 سنا ن كلام ماما كرلروتوک هب همرکم

 ۱ ۳۳ قواع لیضح ندرت
 او بولوا یدیرف كنامز هدمولع ةفاکو تاب داو
 ب .یدی دننام ی ید هدلاح حالص و یوقتو

 دندن ه ذمالت لج لینحن دما ماما ند «ءب را ۶

 اروا 1س کا «بودږکه دادغب هدنګ راب ۱4 ۵

 2 نوجا فیرش ج یافا «مرکصندکدتنا تاقا
 ۱۹ ءهرکص ندتماقا اهد یار «هلئد وم ه هم رکم

 اروا ین رم هبق «كر هدیا تاحر هرص# یسهنس

 نخ ات ۲۰4و ؛شعا راما هلبا هدافاو سی رد

 هلو هقفو ثادح و ءا هَ ٤

 د هدارفصلا ةفارة «بودیا لامرا هدنشاب ه٤

 اما «بواوا روپشم و قوج یقانم .ردشفلوا

۷ 

"۳ ) 

E 



 رو دشت و راهرو راهبحدم قوج ر هدنقح

 رضح یعفاش ماما نازاب لوا كا هدنقح هقف لو

 هل رلن اونع « دنسلا 9 و « نتسلا» هدثيدح .ردیر

 یخد یسهرعش تعیبط .ردراو یلیلج تل ک

 مویلا تنکل «یرز ءاطل رمشلا الولو» بول

 هللاهف رعم و تعصل و دنن .ردشمروہ «دیسل نم رەئ

 یا وش «بواوا یوص یراعشا قوح رب ۳۹1
1 

 ؛ردند هلج وا زما تم

 لیق-ع ضق یارا رهدلا یبدا الک 4
 لیهج امل ینداز الع تددزااماذا و

ِ 
2 

 هدن وک ی وک و یهذم ك ( هطر) یبفاش ماما

 .الخ و هدمالسا رود لئاوا ,هدهسیا یعص .درارپ ز

 نارا و هدقارعو ماش «هدرصم هدام هیسابف ت

 یفاش مالسا ءالع شک ۱ .بونلو رشتنمهدناسارخ

 .ردشع | هملغ هدع) یننح به ذم .ردراذغل و ٍ

 (56 1001066 نزواهفاش همالآ وز هناش
 كەر وسا ® Schafîhausen) j ر وهف 1

 ردق هنسدل امش لحاس كنغامرا نر .هدنتهج لام

 هدنة كاح ( (خارود )و دنا تن هنر ن

 او ام هرتمولیک ۱ ۲ [ تك (هنر) قره

 وا هبصق رب یزکم تیهیحا نالوا یانم

EN ۰9 3هس اتسا وق لو رب« د «یسلاها  

 هقتع رانا یسهناخ هتسخ «یرارواو رلشیا دنا

 یوا یداح ۲۷۰۰۰ یو ییبط جرا
 «یرلفاقوس راط a لش « یس نات

 قومایو كرا ,یراهناخ كل راکذ ر هرزوا هعدق لوس

 «ینالآ ابیک «یتاودا لون ريمد ؛تعاس هلبا تای ۲
 باتک یلتسکو یر هناخریمد « یراهق راف هزاسوا هر

 هل الش 17 یراقو لدههصق یر نر .ردراو یترا

 ۔امرا و یک كنم را هنیک ام ,ندنکیدشآ لب :

 (-Canton de Schaf یسهبحات

 تاموکح 2 0
 هل یم امت «بولوا یر e ندیا پ

 ندفرط ره نام# و مق

۸۲۱ 

e26ا یینیدلوا لا هلیسدض را یا هود دوس  

 | كەر وسا هدنر زار كنس هونج دودح ۱

> 

 فا ش

 هردشلرا هل سارح نر ندنرلهیحات هبووغرووخ روز
 جوا یرآ ندنر ر شلرتآ هلیسیضارا

 قرش و لوس یءدهنروا «بولوا بک ندهچراپ
 هدنجا كنسهچراپ كوب .ردکچوک رلکءدبغو
 .ردراو ر كج وکر دیاع هنغاهقود هداب هدنونحو

 «بولوا هرتمولیکم بص ۲۹٤ یسهیعتس
 تاموکح هعضارا تعسو .ردراو یسااها ۳۷ ۸۷٩

 یغا هثود هداب

 هحاسم

 یسجنزکس نوا هعااها ترثک ,یسیع*رکب كن ەةفتم

 هدنلخاد هحات در تی ا نوا هبل رت هرصو

 ( هروج ) یرغوط هقرش ام ند رغ بونج
 «بولوا دتع رلفاط كچ وک مث طرب بوسن» هتسهلسلس

 ٩۰۰ كنراضمب و زو ىلا شب یعافترا كنغوج

 روتسم هلرلنامروا یرثک ا كرلنو .ردر ق هرتم

 .ردندنتورت میانم هعلشاپ كتکلع رلنامرواو «بولوا
 دودح ثبت هبحان هدام فال هرتمولک ۱ ۵ ا نر

 را هال ش اط رب هدارو .تودنآ دن دو

 قوا بصنم هرې و بواک ندلاع .رودیا لیکعت

 یرهعلشا ربات نک ندا فهجات ا

 نر یساوه .رد ( خاتوو ) و (خارود) < (رنس )

 هدرلغاط قدا ام ىق یدهسا لدتعم هدنسداو

 ی هر , وذح

 - و .رافاب رات هدهدنار زح ام «بولوا ترس ك

 .ردقوج یرروماب و بیطر یساوه هرزوا تیم
 هلا هعونتم تابوبح «بولوا تبثم یخ یسیضارا

 .رولوالصاح هئاسو موزوا «هوبم «ستاتب

 بولوا قوچ یرریغیص هدهجرد یعلیا ء یر
 شفل و ہدک اشیا هل دقو .ردهدنمکح قو یرلن وق

 یلیخ « هدهسیا لطعم یدعث یرلن دعم ریمد نالوا

 «بولوا یرلبا ك عیانص . رایج

 .ردلوغشم | یسهدایز لندن ر كنیلاها

 و وم وط

 یاط هاو جدیک

 ءهیحارح تالا هلال تمارز ییانص هاش

 او .ردنرا,« ندنلامعا راو هلدروق هو

 یخد یسهش راف دوس یا ص وصحم هنا اما نوغاوو

 .ردراو

 دنا 9 ناحلا وفا تموم یسلاها

 یس کج تانح ر و یز هک رب یسهنادشا

 یرو.ع یا بولوا یرلبا ك فراءعم .ردراو



 قا ش

 هساطرق مزاول هلرلب ات که دناکم شک | .ردآناجمو

 بتاکم
 مسقنم هباضق 1 هبحات هردراو ی-هدادعا رو هب دشر

 ۱۷4۸ هیحات و ۰ ردب واح یهزاد ۳۰ ءبولوا

 لخاد هنسهراد یسهقفتم تاموکح هر وسا هدنخم رات

 .یدبا شغل و هدنتحت یذوفن كناکداز ادا «پولوا

 نا
 ردك تاب وش .ردشع |تافو هدن رلخ رات ۱۲۷۰ و

 ٩ هقشب ندهشادتا . رب رو انا ع یخد

 ندنسا رمش او (نیسح دادما)

 «شهعاشاب هدداآ ردح «بولوا

 قاش دز شوج فاکتیب تداهش كنو نهز
 مشک وک مدیدرک هباننوخ مدش رعتخ مد

 | هنقاش

 نکا هدندودح كنت روهچ ییسیسیم لصا نع بول

 بولآ نیاص ییسیضارا كران زو یموکح همقگ كلام

 -ارا سانککت هللا ساسناقرآ «هدلاح کیدمریو یتامنا

 موقرب تیندم لباقو سنوم .ردرلشفلوا لقن هتسدض

 قالخا كرلن و (نار وتاش) ندنسایدا هسنارف .بولوا

 یا هلبرلناونع ( الات آ) و ( هنر ) هدنقح یراوطاو

 ندسوف ردق ۱۱۰۰۰ موق و .ردشهزاب هاکح

 .لرویاثاب ًاقفتم م هلی وق ( واساقش ) «بولوا تراص

 هدنتهح قرش كنهلط اط هدسلدنا هاش

 یس«ءلق ( سلو) تولوا هیحأت ر ر

 .ردروک ذم هد« نادلبلا مجتم» ینیدنلوم هدهیحان وب

 كلام هدیلاعش یاقصآ (01۵۵۱۵9)
 وا ندهیلصا ماوقا نک اس هدهمقجم

 «نیتنچ رآ هدس ونج ئاق مآ ( 112 0)) “| «

 .هرآ یرلتموکح ه ویل و و یار |
 O ارض ء«بولوا 4 2

 الاعثو ا یآ وغاراپ ۳ رش ندنراک:۱ كنلابح

 ًابونج ندرلقلف اطب یهدنتااا 1 كن هبوبلوت

 افت 3 هنطسو كسا ی هبنارا

 “£ °. هلا 1۰ "و یبونج ضرع ۳۰ هلا ۱۹

 هووا شنک و .رولوا دتع هدنراهرآ یل رغ لوط

 هيشحو ماوقا قاطر «بولوا یلاخ نامه و عورم ريف

 .اراپ هللا ههو لوو نیتنجرا ردق هن ره .ردهاک: الوح

 قاب هيف فتو نيمه ريف یا وک یا

 . رلشع | هعساقم هدرا یوقاش هللا هموهوم دودح

 ساو كب هدنس

 یمکح كر چ ندرلتموکح و ه دتقشح «ه د هس

 هشحو ماوفا ندا نالوح هدوتاش .بولوا یراح

  YAYYش ۲ ۳۰

 ایم ایم .رلروباط تموکع رب جهو ءراردلقتسم هلیماع

 نر
 1 ا 3

 9 هدنناضف كرار كل رک «ندنش دلوازآ كب

 وکم اط رب یگادایو تقوم هدنلوز كنم رارومغاب

 | یروص كنغوح ندرلنو .رولوا لصاح رلتاقاطب و

 1 قلقاروق صوصتا یلع «بولوا لزوم قوح

 اب و هایس یغاریوط .ردبجا ردق كج هماحما هدنعسوم

 ج یلوص «بولوا ترابع ندقاب قارتع ص ريق

 را رلتوا ابق و نوزوا یرلفرط رثک | را علبو

 .ر ردبا زارا یروص راچر زسنایپ بولوا روتسم
 لا و «بولوا سنا دح هدیرلج اغآ هجمالوا

 ۱ -اوی ۲ .ردبا درزا اهد تاق ر یتوسق كن هرظنم

 4 3 > راس نالوا ر ا مه كني ونج یاق مآ هان

 ۳ 25 ارك قرطرم اذه مم .ردکتعم
 دو ماوقا ندا نالوح هدوقاش .ردل وه موللا

 ءال) رلنکهدنتهج لاعث ,بولوا مسقنم هقاط کیا

Toدل وا بوسنم هنتیسذج (هوت)  

 .زالوا هاست عازنو برح 0 « هدلاح

 یرزو .بولوا هاشم هنقرع لوغم راهن

 کو قیصاب یرلنورب «یلدتنقج كي یراکیک قان

 )هرهچ كروت .ردلئام هیراقو وا كرا

 هردیسانتم اهد یرلاضهاو نوکزود اهد

 دنس ەر هڪ نەي ) هناقص | ۰ا «

 E E ۱ هقاش

 اش لا جایح ی ین هک ر وا) نالوا یحاص هد دع

 ۱ کرج توقاي یتغیدلوا و طعم كن( نتسلا

۱1 
۴ 

0 

۲ 
۳ 
 ر

1 
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 .رو دنا

 رد ناتسدنهو نارا

 :ردصاخ یاد د ؟ اش

 د لا اظن» ] .زدهاح فصا :] كلملا م اظن یر

 ] و ها ام

 ۳ «دنامنصا تولوا ینارمط ییعکیا -
 :ردکن وا تد وش .ردشع | تافو هدارواو < شم

 . رای لصو زورزا هک شوک هلاشب رک اش
 دود روص امشپ هک نآ دود مور

 ۱ او یزربت ( یی د٣ ) یسعجوا س

 7 ید هدعد اص ضەز رکندو هدقاشاقن .بولوا

 3 ردك وا تاب وش . .یدبا راو

 9# . دينک لد نوخ زا ما هدید غارچ نشور

 3 شیوخ ناک د وک رکج رظن نیهه مراد



 یغواو ماش ش یع دجا (نج را درف ) یی

 شماشا هدونیکل هدنرلن امز هاش لع دح ۱

 « یتاعلا قیاتفح » هلرکید مان و « ترسم ناتا

 سرتسد هنرامشا .ردشمزاب باتکر «لبناوئف

 .یدمهئاو

 ندهنامع ءار ەش نزحأتم ° 5 ۹ 7

 : ردنا كنيذک چوا یدنفا 9 1

 یللوداتسا ( یدنفا رک اش؛د دنسلا) یسحرب ۱

 لخاد هنوامه یارس هدنخرا ۱۱۸۸ «بولو

 ا نیا 4224 دح یاش فی رشیاول «قرهو

 موظنم قره ُ *ی ونثم هر دعا تافو هد ۱ ۲ ۵ ۲ ر

 ر هاج ناتسرام «شعا هجرت هر هکر ت قرهلو

 وش .ردششار ید ناو در بو < شمزاب حرش

 :ردکنوا 39

 هب رک هلوب رک اش هبانوخ هدد یا

 مزال هم هی م نايا راک ربثأ#

 كنستفم اروا «بولوا لیللدم یسخکیا

 ‹«كر هلکه تدامسرد «بوغوط هد ١ ۲۱۷ .یدنا لغو

 هنماتک یلام باب ادتنا « هللا لوخد هسیردت قیر

 یسرافو ییرع هننادرک اش فراعم تکو هد

 باحو E م سلام ضءإ هدعب .یدررو یسرد

 دک وا علطم وش .یدشفلوا بصن هنتیولوم

 ر

 واو کا نلکش روت كخوش وا یراسخر حش

 اقع كياشاپ 2 هسوک ىنا بسا

 2 وام ها هدرص» تدم ر .بولوا

 علطم وش .یدردا صاخم 5 ( قوف ) . یدشفل

 :ردکتوا

 دایرف ندنیاو نآ هل یوکش ندریمو رهد هن
 دایرق ندنیکشم و ربنع ییلز وا قا 5

 نیس یکرک( س تبسح) | كلر رکاش
 ینطصم ند اوم هداز اشاب

 لوخد هس ردن شا ر ط «بولوا ییغوا کک

 لوس شغل وا نیعت هنتمدخ سیو 1

 ینا نع ندنتیولوم بلع
 :ردکن وا علطم

 اے شوهم رجاد ا کیا لیم
 هنساه شتآ ییربص ناتک یدلآ

 تدم ر .بولوا یینوز رط |اشاپ کا
 تماما كئ دنفا ی-ودرف

 هد ۱ ۱۰ و

 وش دودا 1 ده اد

YAY iلا ش  

 هدعبو هنتناما هنا رض «هرکص ندقدنل و هدنتمدخ

 هلترازو هنر هد۱۲۲۰ ؛شلوا نیست هنتراظن
 هدن راک-لبلاو هنهاتوک و هروم هدمب «بولوا م قم اق

 « بو دیا تماقا هدنلوسلک لاصفنالا دم و ؛ شش غلوب

 یه رەش تعیط .ردشعا تافو هداروا هد 0 ١

 رک وا تډ وش بولوا

 لد ندقیالع تيا عطق ىلا ندقیالخ كچ
 طقف ردسب اکس یایر دادما ارڪاش

aia (Chakya Mouni) ۱ یو ۹ 

 ك( همان واخ ادو ) یحاص

 | « تعحاصهنسهدام « هماتوافادوب » ] هردنرکید مسا

 ناتسناغفا هدنلامش كناتسحولب (0۵1) ۱ لاش

 ہرتمول_ہک ۱۰۶ I هدندودح

 رب هدنرزوا قیرط ندیک هراهدنق ندنالک هدننامث
 یر ندنخحمرا ۱۸۷۰ «بولوا یداو رو هیصق

 هبصق .ردندرار نانلو هدنسهرادا تح كنەرتلکنا

 كب یسضارا كنداو .ردراو یسیلاها ۰۰۰ كن

 راهوبم د ذل كب هلبا راخذ رادّعم یخ «بوأوا تنم

 .ردنکم ندنانفاو جولب یسیلاها .رولوا لصاح

 هنلافتسو كە سور ((2۱۵۱1:۵)
 ك_نفاڪس ( غربسنرآ ۱ هدنتلابا 1 ا

 برع هرتمولک ۱۲ كموخوو هدنساضق ( موخو )

 «یسااما ۱۱ ۸۰۵ .بولوا هبصق ر كن سلام

 هنددآ :«یرهناخ رمد «یلدعم E یو رمد

 هبصق رب کی .ردراو هو. یازجاو
 رد دم موس هکادتک ءبولوا

 ند( یر )و هدنلابح و ول اش

 هبصق 5 ا قلحررف

 شفلو 2و طقسم كمال ريهاشم 2

 Chalon ا ۳ 1 0
 ےیل و

 ۔4سڏ ارف ((6

 ۔ولیک ۵۸ كنوقامو هدنتلایا ( هرا ول عم هنوئاس ) ك
 كن رهن (هنوئاس) قرهلواهدنلامش هرتم

 ۳۰ ءبولوا هبصق ر عزل هک اس

 «یتکم یلخاد E 2 انصو تراحمو تعارز

 «یسهزوم «یسهناض EE یدلح ۲۰۰ ۰

 هلنوبا هلئسهطساو رهن ,یسچ هقبتع راثآ و جرات

 یرد ,«رمد .هرخذ 5رب ا « یتراجم كلتا

 هدنرانک عاص

Nieیسل اھا » 



۶ 
 ,یر ناخن ود ریفابو ریمد «یتاجارخا روک نودواو
 یازجا «ماج .یرلهاکتسد صوصخم هنلاما افس

 > 7 «رکش ,یدغاک ر اود «یبج هوییک

 تاماكا ضمب و یرلهشراف ءرئاس و یتا نوتز
 . ردراو یسایاق

 Chalon - sur - ۰ و

 هدهسنارف 1 ۱ هب رام روس نولاش

 ۱۷۳ كسراب .بواوا هبصقر یزک كنتلابا هنرام

 (ژام) نایکود کو هلرېن ( هنرام ) < «هدنق رش هرتمولبک

 لود به هنغامر | نر ندهنرامو یرلاح ( ژان )و

 هدنعطاقت هطق كنطخ لو ریمد چا اقرو هدنرزوا

 ۔انصو تراجو تعارز ءیسیلاها ۱۰ 2۶۰۳ .ردءقاو

 یت کم میانص ءییم اراد «یت کم یلخاد «یرلتیعج عی

 ینام ,هربخذ «یسهناخ امتک یوا یدلح ۰

 هخوح شفلو روهشم هلستقو را و

 یک هلینافو باروحو یاق قاا و هناخگابد هلب را هت ر اف

 ر دراو یرا هش راق داوم یقاعتم هک ریکزلح هل رل یش

 یرلغ 2 رلزوک هدنرانکربن ,بولوا هیصقر قینفاط

 ی رلق اف وس كن راف رط جا هدهسیا راو یراهداحو

 . ررمظتنمریفو راط

 دن
 ایا با رخ نت دابا

 «بواوا هیصق ر

 یغددلوا ش

 E هد « نادلیلا میم »
 مساو ماوعلا نیب ردق هن ره ا اش

 اس ی
 ةطخ نانید ( هروس ) ًاعدق هدسرع ناسل ماش

 یا كرس نالوا یک «بولوا یعا كن هءهساو

 طلت ماش ) هللا هزمه هد رع «رد ( قشمد ) هسیا

 هزاعح ,هلکعا هدافا ییسانعم « لوص» .رونلوا

 مساو لب ام ۳ نالوا كءد « غاص 3 "ةیسف

 یس هطخ نیط-اف «بولوا مای رسا ماش . .ردشغأ وا عضو

 .ردلءاش یخد

 هطخ ماش ك یسهحاسم و دودح « ییقوم

 «بواوا عقاو هدنفرش یامدم رک د نآ یسهعساو

 ماشلاربو اهر زج اقرش «هلیس همطق لوطا آ "الا
 هل رجا رحم و هلرعلا ةرزح ابونح «هللوح نلند

 .رددودحمو طاع هل زیکد قاو هلرعم یخد ار

 نبمموا ى ماع «بولوا یرابتعا
 كااتنیم ندنجما یزفروک نوردنکسا ,هدهسیا لکد
 یسهدل |مشدودح

 ا یر 4
 وق قح هلوا یهننم هنس داو تارف از هک ندنتسوا

 ریس هدا نیست یدودح و طخ 3 ۱

 گدهنطخ یلاوث ضرع ۲٩ ًایرقن ردق ییسهیقرش
 لوچ یغاشآ نداروا و یسارم كنغامرا طارف

 62 لدنسامتنم كنزفررک هبقع . رورآ
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 .موهوم طر قح هنا وا دی دم هدنجا لوح ییعوط

 یاس ۰ ردنا دن دم یندودح برعلا ةزب زج هلا ماش

 ۳۳ واوادودمم ی هر یار ګګ هلبس هرب زج همش

 موهوم طخ رب دت هن زفروک شیوس ند ےل لع

 ۳م اشهلهحو و .ردنا قد رفت ندرصم یاش یخد

 لوط ِ هللا ۳۲۱۳۲۰ و یلا مت ضرع ۳۷۲ هلا

 ا. ندلاعت «بولوا دشم هدنراهرآ قرش
 «هدلاح ینی دلوا هرتمولیک ۷۰۰ هلساسح یدحوا شوق

 ° یا هدنسهرا تارف هللا لحاس هدنسرلامش ےق

 هفاسم e لوح هلا لحاس هدرلفرط راسو

CENE“ SAFةعاسم .ردهرتمولیک ۰  

 .ولیک عبس ٠١١۹۰٤١ نبض و ًایرقت یهبیطس
 ندیشک ۲ ۱۸۷۰۰ یسلاها «بولوااهرتم

Jr EES۳ دد ی هک ۱ 6 هنشأب هرتمولیک مبہم  

 انس  .یراہاو لابح < یس هع تامه

 ماش لصا «هدلاح ینیدلوا اندتسم یسهریزح هش

 دم رلغاط ماطر ایزاوتم هللا لحاس هدنس هعطق

 1 س کیا یزاوتم هدنرلف رط رکا نوب «بولوا

 لمع ریداو ماطر را او هدم لاش

 واوا هدنطسو یراکسکوت كا كرلغاط وب هرودنا

 ود نانبل لبج ینالوا دتع هیون لحام رءداروا

 شل لبح یانازوا هدنفرط قرش اب زاوتم

 بونلو یسداو ( زی زعا عاق ) هدنراهرآ .رونلوا

 اج .راقآ یر یناطل هونج ندلاعش هدنسهتروا

 دنع افترا هرتم ۳۰۹۷ یسورذ کوب دلا تلنانل

 اج . ر دس هطقن عفت س كا كنس هعطق ماش نوت ,بولوا

 رقم ۲۷۵۹۹ یسهورذ كسکو كلا یخد تكنعشلا

 ةاو هدیداو ۳9 را لجل کناو هدنهافترا

 دونح .ردعفتص هرتم ۸ یعقوم ( كم )

3 

 ۹ كنبرهن هعیرش .بودنا ماود لاحو هنب هدنتهح

 ارلن وب «هدهسرومآ وا دم رام هرص ا هدنفر

 می دلوا تبصنم ك۹ل رش دو هزآ هد 2

 ۲۳ ندرح یاذح یعطس كلوك نانید طول رح

 بونل و رلغاط هدنف رط ا هنن هدهسړا قلا هرتم



 ی
 تیادل ليج .راریئازوا ردق هتزفروک 2 ران وب

 هلحاس هلساس ر رکبد هدنعخا (هب ریص لج ءدنلامت

 كیوو ؛روبلوادت# ردق هنيصنم یرب یدام ًازاوتم

 یا روک ذم یرغوط ہلامش ندیونج هد ق

 هدنفرط قرش كنسارحم ره و .هدهسرونقا ی

 ندر یاذخ .بوبفلو لابج لساس ر ۳

 رولا .ینهووا بلح نالوا فاق هرتم ۰

 ماتخ هنلابج ماش يصنم هلبلفسا یار كن رهن یصاع

 سورواط كنلل وطان ۲ هدنلامت كنون .هدهسرورو

 یئاط تکرب طو ص هنس هيظع ا افوب دون

 هنس هعطق ماش بواک ندل امس رل هبعش ماط ر رک

 یعافترا هرتم ۲۰۰۰ كتکرب لبح .رارولوا لخاد

 هقشب ندلارح وب نالوا یزاوتم هلحاس .ردراو

 قوح ر هدنسدفرش بونح كةشمدو .هدفرط

 تن و یرلغاط ناروح لکشتم ندرلناکر شموس
 .هرونلو رز عفت شب یک ابو افص هدنفارطا

 7 ردککوب هرتم ۱۷ ۱ یی عفت س كلا كناروح لک

 قوح ر هدرلغاط وام ناتو ناعمو هدهلو ناروح

 بول: رو هناکر تامالع راس و یا ناکر

 ضراوعو هننرلغاط ماش هلتقو یو و

 5ک 1 یقیدلوا ش ۳

 - رط لحاس كنلارح ماش هرزوا و رول

 یراکا قرش «بولوا كبدو برص یرلکتا ی

 كاش .ربنازوا ردف هلوج مدنروبص لا هوا

 یرکیدو هلام یر روک ذم هجور یرابنا كوس
 ( هتنوروا کد مانو ) یعاع ناق | یرعوط هونج

 اذ تولوا ی رار (ندرا هل رکب د مانو) هعل رش هلبا

 هدنسهرآ یمبانم كره کیا و نالوا بیرق هنیربزب
 ندلامش 5 یر یناطبل هدنس داو زب زعلا عاق

 هزکد قآ ءقرهقا یرغوط هبرغ هدمبو هونج
 ییعوط هب لام قرش ادتا یر یصاع .رولکود

 ندل وصو غاص «رورلاب ندنجما اهو صح هلایرج
 هب یلرغ لاعث «هرکص ندکدتیا ذخا رلیاچ قاط رب

 ندن اكا تک. لیحو لوخد هنتالو باح ,هلفاطمتا

 .هلبا ذخا یخد ینرارون (وص هرق) و ( نررفع ) ناک

 كرەهنود یخوط هیلرغ بونج هدم و هب رع

 هدنرق هبدیوس ر ندنجما كەك اطناو

YAYo 

 أ یودح كش لح ی رب هعل رش .رواکود 8

 ٠ هونج هدنجا كشیداو ر راط «هلنامبت ندنراکتآ

E 
 كجوك قوج رب ندلوصو غاصو «قرەفآ یرغوط
 لبحو روم ندنچا یوک هبربط ,«قرهلآ رلباح

 کوس كا كنرلمبات ندلوص هدنفرط تلآ كنولع

 طول رحم و ؛ردبا ذخا ی ( اقرزلا یداو ) نالوا

 نانبل رکو هبریصت كرک .رولیکود هلوک كوب ناند

 ره گیت

 «قرهلوا بصنم هزکد «هلئارح هغ ندقرش

 یرلکوس لا كرلن و .رارویدبالیکشت رلیداو یزاوتم
 تزحشل | لمح .رد ( ےھارا نم و (بتکلا رم ر)

 كقشمد «بوقآ یر (یدر) یغد ندنراکتاقرش
 ارا هطوغو ین راه اب درهش و «هلروص ندنجا

 قلقفاطب ا وا لوک كحوکر ءا ةسالاد ەد ییسدص

 یخد ثناروح لبج .رولوا وع «كرهدا لکشت

 هلهحو و یسهلج .بوق آ رلباچ قوچرب ندنفرط ره
 ندرالوک كچ وکی رلکدتا لیکشت كرلباچ .راروروق
 لاو یر :ردراو لا دوس چوا هدماش هقشد

 قوحر ندنرلغاط نیطافو ند ۳۹

 نانلو هدنقرش كنطافو هدنتهج بوذح یوب

 هلیسلوا قتلا قوچ فدرح یاذح هک.رد (طوا رح)
 كب قرهلوا یواح یرلغاب راسو طفن كنراوصو
 هدنلامش كنون یسیفغکا .ردروپعم هلیسلوا یا
 عقاو هدنرزوا یسارحم مهم رش و هدتنشدرآ رق اط

 الو باح هداامش هد یس وا اار وک( هبربط )

 كاا ضم ا هلبا وص هرقو نرفعو هدنت

 هک,ردلوک نالوا هیعش (زکدقآ) یرلکدتا عاقجا

 .رولکود هنن رم یصاع یهایم ؟هلضف

 .روک نوردنکعا یلحاوس كماش -- .یحاوس

 بونح هدمو هونح ادا .بوالخاب ندنحما یرف

 یلیئنقیح لش رک یخ «قرهلوا دتع یرغوط ه قرش
 یرل و و نور كح ك ماط 5 زکلاا هد4هسلا

 یرهریزج هبشو زفروک لوس «بولوا یواح
 نواکعب هه او دز ك یران ال یعیطو ؛ ردقو

 .ردزود نوت 7 نالوا ردق هشد ع

 ندض رع یساوه كنس هءطق ماش س . ی۔اوھو ماقا

 ا ثالابح و هدلحاوس <« هلغلوا ما هع افت را هدایز

 لبخ اوه نزاب هدنرالم برق هلوح ینه هدنفرط "

 امرخو لاقترو بواوا تم نیشدق و قاعص |

 . ریلس هنابط هدقیجا یرلجاغآ زوم و راح زکلاب



 مش
 ۱ از قوص هلببس راراک زور نلک ندرلغاط یراق

 قوت وص نیشدق «هسدا هدي رالګ غش عو هدلارح .ردهد

 كلباو لدتعم اوه

 كريس كي رومتای نزاب .ردفیطل كب هدرا كوصو

 ,هدهسراغابهدطاشو هدرلن واک هلا یاتنرش .رولوا

 عوفو راسخ ندقلفاروق ایشک ا .بوای قوخ هن

 ن زا ؛ راقا راق «بولوا هداز

 یس هبط سو هحرد كنهرارجا نازم هدنورب .رول و

 یغاشآ ندنوا ًاضعو ۱۲ نیعیق و ۲۷ نزاب
 وع .رد ۸ نیشیتو ۱۷ نزاب هسیا هډ سرق نالوا

 دلرال شم زكلاي «بولوا مالغاص اوه هرزوا تيم
 .هبضرام لاوحا ىكو راسو یلوا طاع هل رلةلقاطب
 هردنا دل وت رلقل هتسخ ضعب یس

 نا وات عیانم «یناناوبحو تاتانو تال وصح

 ارز تو یتالوصح كيلاقاو كل ا

 هساواقح هنلوا ارحا اقیطت هنفو ء كح هدیا قرت تع

۳۱۸۰۳۹ 

 یندادعتسا قلوا قکلع یجمرب لا تیا و هک و

 اف یراد «رادواح اه یادش ردا

 ۳ ۳ رو
 ید هراسو تب وءح 0 «قوماب 42 هسا ندنابوبح

 لوبقم كب یتوتوت كلبجو هبیق ذال .رولوا لصاح

 تب «بوالوا ه رم یخماق ارکش هدنرلتهح ادبصو

 یراز وب راق هلب رالا_ةتر وب كنەفا .رددعشل لز وک

 .ریشیتب یخد زوم .ردرومشم یرالاقترو كساباتو
 روهشم هلیتسافو عونن كنبرلهويم هج قشمد

 .اتفش «الا «مداب ءریجما «موزوا «ران ءیمیق «بولوا

 غاط .ردقوح كب یرهوم راس و كرا .ل

 قشسف هد نته> بلحو بورحو نوتز هدنراکتا

 قوح هدیرلحاث توط . ردقوح یخد ی رلحافآ

 ۳1 نانا لج «بلح «صج ءاج ءقشمد «بولوا
 یناابح ماش ۵ هلیتفو .ريل راقح كرا لیتیلک هدن رلفرط

 2 ةتسارک راراب هنلاعا اس هدکعا رتس

 ندقمالقاب یرب ندهتوا رلنامروا نالوا شفلو

 وع هرزوا ترک | ین وا فالتا هر هدول و

 ت اک هلع تاح ایتحا یر اخذ ا

 و ووا هد

 نالوا یر تدخم كا .رو-لوا یخد تاحارخا یخ

 ندنماتخ كلون ریمد نالوا هدک دا ددم هناروح

 یرانک هل رارتسا بول وا قوح یسهشحوو هاها

 Ei هنسنج برع یخد یرلت 1 .ردروهشم
 یر ز و وق ELE نامهرق .ردلزوک ك ب «بولوا

  كلازغو e ریلس اللوق د نبعهو هود هردقفوح

 ا «نالتریس .شرایو یرلسنج لزوک ك
 شو تاناوح راسو ناشواط ءزوموط «لاقح

 .هکرکچ .رونل و هدنتهج لوچ زکلاب نالسرا .ردقوچ
  برعلا ةرب زج ره در ترول وا ندتناناوح رض كا

 كنيس یرویس .ردنا برخ یعاش كرالک ن دنرلاوچ

 E ۰ ردق وح هدیلارشح راسو نالس «برةء

 ..ددعو یعاونا كروبط .رونلو هدنراملا ضعب یخد
 ورا منو لوکو هدلحاس یکی نی دل وا قوج كم یر

  هوواو 1 هردقوح هد یر هغابمولب قو ینا

 و هدیرلنافوق یرآ رادقم یخ هدنتهح یس

 كن س «ءطق ماش .راقبج لاب

 ۳ بوتیج ریمد هدر چاق ر هدزورد لبجو ناورسک
 هردعجص هنریهد ینجا «ندنکیدنلشیا هلقابالوق
 .هدنرغاط هک اطن هلا نوزدکساو ET باح

 ار مورق «تفز تیسارو .نوشروق ,نوهتن ۲
 ینیدنلو یرلن دم وگو رقا ه دنسد8 رش «بوح

 ره هدنراشت باتنعو مراحو سیاکو باح هن «یک

Eهرونلو تیکنل هدناترا لدحو یجلآ ورا ص ص  

 ارسم ه دنته> تبلحو طو لیخ هدطول رګ

 ۱ هدهسا 11 داعم ك
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 ی م -- .یسهمکالم و هنفارفح نایسق

 و E له ته هسونج تهح 4. مق قرش

 E هکینف نالوا ترابع ندنلحاوس یسطسو

 ,Ey هقشب یر ره ك هطخ چجواو «بولوا بکس م

 هدا ت تمه e اح هكعا .یدیا کم

 اار مق كماش کا ت اقر هقشم د «كر

 E فو ماش اش «باح گر هدیا لیکشت ىتاقلم له

 هننامز هی *؟مراداو وا مس هوا هلب رل-ا

 9 « باح «قرهنل وا هرادا هم را جد لحاوس

 شفلوا ا هتلایا 1 هلب رم اا سدقو ادص

 E عوسا اعم مق تادا كاوا تایالو

 اقا ا كن رلقاحس شە ندیلوطان و هفروا

 روس کرد 33 , ؛شعب لیکتت ینتیالو باح

 ۳ 3 رصتم لةتسم سدق ا رکا

۳ 

8 

3 



4 

 ده ول هدعب و ؛ سملو ماکتم هلال جواو 3

۱ 
 زاتع «بول را : هل وا د ناشبل لدح ا

 ڭالحاوس هدعب .یدشفلوا غا رفا هننروص فلفت ۸

 تاالو ر هجر هلىقاب یتالو توری :یسطسو مق

 ندنتلایا ماش کسا یتالو هرو .قرهنلوا 8

 یسهءطق ماش 2 ی دم هلیح وو .ردشلاق تراب

 «بولوا مسقنم هغلف رص: ھ لّقتسم ی. ۱ هلبا تالو ج9 3

 اح ین ) كنر ندتایالو و ۹ 3
E 
 ش قو 3

 لوح اذ 4سلا ی-هرزح همش اس .رویالو هديل

 نت با

 9 هدلاح ر یک كرتشم هدنن 6

 كماش .ردشماغل و لخاد E تايسقل كم ا

 داراامقو قاعسو تابالو یی دنل و مف هجهرادا

 (كتتسالو ب

 - وطان | و E ea ی هدنحراخ گر هعطق ماش

 برعلا ةر زح هلب 9 ماش «بولوا

 تقو رب هدف و

 هحور یرلسوه راد2م و بیس مدام یا 8

 .ددیز "

 سوفن  هتمولک میس". قاینسو تالو
 لا

 1. ۲ ۳۹ یغاجنس باح

 t۷ 1۲ قیالو هیروس
 و هو ۳۰ 6 قیالو تودد

 ۳۳۳ ۹ 0T ینافرصتم سو 6
 ر

 i0. oV ینافرصتم نانیل ليج

 ۲ ۰ ۷۰۹ ۱95۹ ۰۶ ۰ یسهعطق ماش ام 7

 س دو « تورم «تاح « قشهد ی كوس كا

 «هيقذالل «سابار ط ‹ص٭ اج هدهحرد ی 3 3

 ساب ات فا کد « ر وص .ادبص هک

 ردها

 ةنمزا س .یرلبهذهو ناسلو تیسذح «یسلاها

 یناربع «ینایرس یسیلاما كنس ەطق ماش هدهچدق

۳ 

 دارفا قوح ر یخد ندرل بلامورو مور نروس
 ناکا نامه هدلاح ییدمش «هدهسیا شلاق بوشلر

 ماک تم هلا ییرع ناسل ییلاها

 بلح زکلاب .رد ع 6

 کرجو درک كرت رادق# ۲
 ملا ک راق زل وا تحت هلهح و و یسلاها ماش هالو 0 ح

 مشق ردق هن ره «بولوا قرفتم ك هعهذمو ند

ey 

 یه ۰ بولوا
 ه دننه> لاش ث_نحاعس

 تدسا> .روننل و للاحا س

 هدرا هبصقو رهشو هدنانبل لبج .هدرآ هسیا رلسم یم

۳۸۳۷ 

 یک < یلکیا |

۳ 
۱ 

 «یتورام رلن اتسرخ نانو هدرلفرط

 تاماج سا و ناتسورب « كد وتف « قتایرس « مور

۰ ۳ 

 صع) ا و

 ليج و هلسمات (یزرد) هدنتهح نارو ح و

 .روشو تعا ر ل هل.ع-ا (هب ريصت ) هد هب ریصت

 ءهاضعالا بسانتم یسیلاها ماش هرزوا تیموص

 هدنالماء« .ردلابم هتمنصو تراجمو یک ذ هلی-هدایز

 یرلضب كرلناتسرخ .رارونلوا

 راروقوا رلاهد شب یخد هدنناسل قبرس هدنرادنعم

 ناسل هدناکم و دیاعم یخد رلت و اشک | هدهسیا

 یخ ین رلف رام هدناسل ون توت لاریعتسا یی رع

 .ردرلشهروتوک هب یرلب |

 هدرلنامز یکسا یسهمطق ماش س .یتراجتو عیانص

 «بولوا هاکتراجت رب لوس هدنس هرآ برغ هللا قرش

 ماتا هللا هعدح

 Es برعلاةرب زح «قایع «لاربا ده 0

 N E EIS كنب راطقا

 كنابوروآ و هنکلاع ابوروا یس هعانص تالومعم و

 رب یدعت یخ .یدردا لق هاب-آ

 ارجا هل راق رط موطابو شیوس یتراجت ایسآ ندفرط

 و

 یی «عتما

 یس هعتما اوروآ هدندف رط رو «ندنغب دنل وا

 ,ندنشدقار هدتلاح دورتمو لاطب یهقرش تال

 کسا تکلعو ؛شعا دت قوج یمیانصو تراجع
 «قوماپ .كسا .ردشغا اف یتروصمو تورت

 یرلهاکتسد هفاتخم ها لومعم ندنادیالقو همریص

 .رد شلاق هدنتبس یر هدقرف كل نرادقم یسا

 هدرلف رط و E 2 «بلح «قذمد اذه عم

 و هداس هلرلشاق شعب لقوءاب و

 تاحوسنم راسو را هفت ک ءیرلق ط هعثود ین ادنالق

 روا ا ووا لامعا

 ك یفدص هدقشمد ار دشلخ د رل هق ر اف ل

 یخد یعنص تفغاد . ریلساب مزر اتو ا هس و

 نوتز «یرد «یغاو ندنالومم و .ردکاشیا
 هدن سرا امش 2 a E <یغاب

 ب یتیلک ن اقبح

 هللا یت همدو 1 ۳ تب ا قد

 قارط ناو راک هدنسهرآ دادفر و لصوم «رکب رابد ؛بلح

 چاق رب هدهسروالوا ارحا تراج یخ بوال وب



 ما
 لو رمد نالوا هدک دیا دی دم ه ی رحا ندهلکسا

 یرلکج هديا غالبا هنلثم جاقر یتراجت وب تنی رطخ

 .ردلومأم
 -اش ندنرظذ هطقن خیرات س .یسهبخ رات لاوحا

 كنانئد یر نقیکسا بولوا هدایز ك قسمها كم

 هدهع دق هنمزا .ردشفل و ندنرار انتعم و م4 دا

 یسیلاعم مسق «بولوا مسقنم هبهطخ چوا هعلشاب ماش
 .هنلوا هیعس ( روس ) هدمبو ( مرا ) دوخای ( مارآ)

 دارلنایرس نالوا ندنرلکوس كلا كنهیماس مما قر

 فورعم هلیع-ا (نیطساف) یسیونج مسق ؛یدبا یتاطوا
 - اربع هدمب «نکیا نوکسم هللا هقلام ادا «بولوا
 هلتبسانموو ؛شلوا یتکاع كائارسایم ی كرل
 ییا و ؛رد_هفلوا هرس یخد ( سدقم ضرا)

 (هکسف) هدنسطس و مق كلحاوس هدنسهرا فی هطخ

 هروس .یدروبنلو یسهطخ ( نامنک ) هل رکب د مانو

 ارس «بولوا مقنم ها ود كح ک جاقرب یس هطخ

 هدتږدمو <« شلو لوغ شم هلناوا تدابع رل

 .یدرل-شلاق یرک ندرلیلهکینفو رلی روت | هلرلرناداک
 كعدق نامز دک حکو تراجت هسیا رلل هکبتف
 یر زک هحلشاب .بولوا نااش هک د یرزملکنا

 روم کا كناند یر هش ادیصو روص نالوا

 ك زکد قآ نداروا 5 ٩ و EL یدال

 اق فرا كل رهدنا ا لر «بول۔اب هنف رط ره

 ط٤ رګو ؛ شعا لاخدا یتتبدم قرش هایورواو

 قیطلاب «قرهقیچ ید
 رود ینا رفآ ندتقو وا اتا «قرهشالوط یتورب

 رلن و نترکوا ینرلطخ یدنک هرلسانو .یدرشعا

 رام ید کو و اورو نوش ولو
 کلم و ءهدنراةدشانم هنانو رلل کیف .ردذوخ
 | كنهسانو تبیندم بولو هدلاحر یثحو یسیااهاو

 رب كنبطاف .ردرلشعا عضو رنو ید نس اسا

 تواہص و رك كاع ما 11 ,هسلآ لس رسا یب

 شلاط هن ات وا

 هداروا لوا كا قح ند بولوا دقتعم هتیادحوو

 تربت دم بوروآ مه ما 1۳ هلو و ۶

 دواد ترضح .ردهدنم < ی كوعح داقتما مد

 ین قرطره نامه كماش هذنرن امز* مع ) نایلسو

 میت 4نتلود لات

 . ردشع | روهظ

 | ین هوم E هل ر وس

 ۱ دیماو : تو نوقح ر دق هن زیکد

 ۱ ہیک ته ولا هدرلنامز 5 یرلقدلوا

 2 لنامز یرلتموکح امورو هودک ام هدهسیآا ۱
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۱ 
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 ی دودح نارا ‹كرەرو ماتخ هنتموکح لباب ۱۳

 4 ةلوا یرهش ( هک اطنآ) یراکشا 7 3

 یااا 1 تكنتلود امور «كرهدیا طض "الماک

 مک ۱ م ۱ ش

 روس تقو قوح لالتتناو راتاو «ەدەسيدىشىملو|

 طف یس هعطق م 8 ا لبابو روث آ ,بوسم

 . ندنرارا درکح نارا .یدرلشع | ب رخ یسدقم تد و

  یماش هدهرص ییدتنا دیدم كدهنلحاوس زکد قا

 هنحورخ كردنکسا كور «بودیا طض الماک ید

  ؟شفلو دودمم ندهبنارا كلام همطق و نيكد
 ۲ عزانم هدننس یرارادرس تدمر هدننافو كردنکساو

 . «هرکص ندقدلوا نادبم هټابرام قوچرب «بولاق هيف
 0 رز یالاکلا .بودا ررق هدماش رلیکفاس
  یرازکسم هدهسیا شعا مسوت ردق هن اس ارخو نارا

 شل وب ترهش هلیمان ( اود هبروس ) قلود كرلن وب
  لخاد هماش هلتاعفد هسلاط» هدننامز كرلنوب . یدبا

 . کیارب یخد یکولم نایاکشا تارا ؛یک یرلقدلوا
 یسع دالم تاب .یدراشعا ظبض کام «ءف د

 یس همطق ماش رلیلامور لوا هنس ٤ ند( مع )

 . یسمها كماش یخد هدننامز درلنو .یدرلشعوق

 ماش یعوح 9 كن رار وطاربءا امور «بولوا هدایز

 5 ندرلیلماش یجاق ر قحو ندنفرط یسودرا ماش

 1 هل ر وهظ 2 ( مع ) اسد ترضح .یدششلوا باوا

 ره ندارواو ا مادرم = لاوا كا رسم ند

Eهګرآ هءاش ۍخد یا راشتنا هفرط  
 برو قرد نوش نیطسلف كرهديكو ؛شرو ۱

 شما کج یوم هاکترایز ر نوچ رلنايتسرخ
 ۳ وخ دوبرقت 4.اش ندننامز رل الامور ات رلب رع .یدیا

 ام ضەب یک یموکح صدتو رلزناسغ «بودیا
 .اسقا كنتاود امور .یدرلشع | لیکشت ى امو

 اق هبنیطنط-ق ینه یراروطاربعا قرش ماش هدنم

 ندشاندن درو .بوشود هنسهصح یسهرە

 .ذم تاققشتو تافالتخا مقاط رب «قرهلوا دنمهصح

 كولم نارا 4-ءو د يا رو وا راحود هب هبه

 ۳ رثوا 2ا ر2 ضعب «دلر هک هنطیض كنس ةناساس

 تیام .یدا دوحوم. زونه یا كدتروصم |

 هنلوا شابهمشمش هلاع راطقا ندزاعح مالسا راونا
 لخاد ماش لوا كا هرکص ندرعلا ةر زج «هعيالشاب

 ترضح باح یصف كماش .ردشلوا مالسا راد



 نامز قرلروس رشبلو روصت هلتیمه ۱ لاک ندیوبت

 هدنرات دامس

 شلوا مازا

 دلو نت دلاخو حارج نب هدیبع. هدیقوراف ترضح

 ماش نوت هدنفرظ نامز زآ هلبتمه كن (اممضر)

 ین ك

 اتش ,هلذل ون هبمال-ا تفالح زکط قشم

 تفالخ .بولوا عطقنم دیما «هدهسیآ

 هدننامز هما ی EN رەسم

 رود م

 ام هتسارع یافلو ؛ : شلوا ۳ دارت هحرد

 شعا لاقتنا هقا رع تفالخ زکص هدنن

 هددیازت هر «بوصتود ندتمها ماش

 هس ‹«هدهسرأ

 ہهدص* و اچ ,هدشسدق «هدہأح دهم دو ؛شفلو

 ران وتفلاراد و راهسرادم یهدنرا هصقو ریش 8

 ۱ هم السا كلاع نوت ردق هرهلا ءاروام ندّنس

 ینمکح یهاکترایزو مجم كف راعم نارکشها وخ

 قاهرآ ر ماش هدننامز هیساع تفالخ .یدیا شل

 ۱ ه رادا ندنف رط نولوط ی ندا تراما هدرههآ

 تدمر اک كب و مط اف هدمع و ؛ شفلوا

 نع ا ددر هدق تورا نویمطاف هلرل سابق

 یتروصم هدننامز یزاف ندا فس 0 8
 الشاب هغمال راي هلا هدد > «هلمشر ییئدمو فرا

 لوک هتشرادا یس هبعش ر ك رلبق ولس هدعا و ؛ شم

 ین و رقنس قآ ین ندناکباتا «قترآ یہ «سادرص یب
 هدنف رط رر ید كولم فوط ضع یک نیکتفط

 هليا بلص لها هدهرصوا .یدیا شلوا امرف مخ

 ضرا لود ابوروآ نوت ًاقفتمو ,ییبصعتم اپوروآ
 هءاش هورک ورک «هلیسامدا كا صالتسا یبدق
 مالسا یاصاو كولمو .الیتسا یرار ضب ,هلموعش
 تدملوط .ندنراکدتا تریغو یمس هحارخا یرل و

 یخ هدهرص و «بولوا دولا قاوخ یس همطق ماش

 ك یتعی هدەرەوا 2534 ا ت هناسرخ

 مکح هدماشو رصم هد رش نرف یجمز و ی

 قیئدم بابا راسو فراعم هیوا كولم نروس
 موم ندایوروآ یسهعطق ماش .ندنرلکدتبا مازتلا
 یسرد تبدم هدنک تک ید هل همشح و ماوقا ندیآ

 هنندع «الاهتما هب هبمالسا کال < تنابوروآ و كحهرو

 ین .یدیآا ندعمو روم# هده =رد قح هلوا باس

 «بولاق طوب ص هرصم یسهعطق ماش هرکص قد وا

 نوالت ین ندبرم كيلاع نروس مکح هداروا |

YAT 

 او

 یسهرادا كن رلاروا هلغاوا لوتسم ۱

 رح م طرح رخ ۱

 وقت
 ٩ لونم .هده-رلشعا جارخ جا نوتیسپ ندماش یراکن رف

 كنلروع هلهو ؛ شلوا یر نخ و هماش كا رخ

 ناطلس زوا .یدیا شعا ب رخت یلک نتج م

 كلاع رصم یاش هدنخ را ٩ ۲۲ رلت رضح ناخ ماس
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 .ردشعا قالا ههنامع كلامو ءطبض ندنسهسكر ج

 كرللزردو كناعاي رازح و دالوساچ هرکص ندنوا

 شار وکی رلکاشکرس ضمب
 تولوا لصاح تارشو

 تاعوقو رب م «هدهسا

 یا نا دو /ناظاس

 هن رلتهح هتطا و ماش اشاپ مهار ا یرصء هدنرود

 یسلاو رصم

 نده شغلوا هلاحا هباشاب ید ج

 9 اه .هنرزوا ی.هلخادم فنایرتسوا و هک

 ندیرغوطهنب بولوا روج هک هیلخت یعاش هبرص+

 ت ه ی رغ وط

4 
 | .هلروب تمجارم

 | ماش
 یسدو بم 1 9 هدنسالب ونح منش ك( مان | ) هلیس

 قوح ید هسا

 هزیسا كن ر هدنقح لود نالوا

 لونج قرش كنننج دنه ((۵۵۲5)

 ۔ هطخ (جوبماق) بات هب هسذأرف ه ده

 زونه یرلیست و لصا هلراراد-قم «بولوا موف

 ك ( مان | ) رد ه هعاک هرلتقو نیش رلن و .ردل وهم

 تموکحر لقتسم هدنسهطخ نانلوا میس ) هيماش (

 تګ كن هیمالاسا

 ندنف رط یرادمکح م 511 هدنس) دالبم جرات ۱۸۰

 كلوک لوس اب رکهدجوسماق .ردشغ وا اما

 بوس« هنسنح یالع .بونلو 2 هدنفارطا

 جوبماق تقو رب تاج لاک ردا دارین السم

 ندرات | ضمب یرلفدلوا شفل و هک اح تلم هدنرلتهح

 .روبشلوا لالدتسا

۱ E 

 تم وکح سس بول و هدنسهرادا

  دیوماس ( (Chamanisme) یهذم
 هل یسف یامش قرش 2 0

 5 رشتنم ۵ كن ساق

 ۔ ول وا ههذم و «بولوا به ذم

 هراکامو نح قوحرو هعلار یراکدتا مز یی دنل

 .رارربو یتمان ( ناطیش ) هنکوسلا درلت و یناتنا

 یغوروق تآ رب یرلبهار نالوا ریبعت ( ناماش )

 رب هنیرلن وس «نوجنا قمووق یرلذج ایوکو «راراقاط

 رارع” قاط رو .رارالاچ هرص هرآ ,بوصا لوتاط
 .رارونلو هدنساهدا قعاب



 را
 هدناتسدنف ( Chamba ) | اخ

 (ناودروم) كنس هطخ ا زابم

 یسلاها ۱٩ ۰۳۰ بولوا هدصق رب هدنغاعسو تلایا

 .ردراو
 بونح كټ هسنارف (۵ (iy ۱ اش

 اک ۹ كسراب ه دنسد5 رش یربم

 هرتمولیک 1۳ تل وتیغ و هدنسدق رش بونح هرته
 هبصق رب یز کس كنتل ابا (آ وواس) هدنسدق رش لارش

 - ابمداقآ «یتوئفلا راد «یسلاها ٤٤ ۱ ۱٩ «بولوا

 ۰ عملا ر اد ء« یس دادعا بتکملخاد «یس

 یعیبط خیرات و هقبتع راتآ ,یسهناهتک یواح یدلج

Ye 

 نونف راس و یعیبط رات « ځ رات ,بط « یسهزوم

 یسهربخ تأاسسّوم قوح ر «یرلتعچ عیانصو

 .راوحو یتراجت كلذیا «یرهق رباف عونتمو ددعتم

 هد او یر هعلب او هندعم هابمو یلدعم و

 حرفم كب هدنفارطا « بولوا عقاو هدیداو ر لزوک

 یرقم كنرهقود [ وواس یسا . ردراو یرلءفوم

 . یدنا

)Chambèze( Eو یاش رفا  

 هک ردرم رب هدنرلطسو ۱ همش

 ر كنس هطخ ( هرییمام) هد سونج ضرع

 . رولیکود هنلوک(ولتوغناب) ءبودبا ناعسن ندنرلغاط

 ٤۰۰ EEE DE لوا ندزاکود هلوکو

EEنا شع رلیلزیکت روب یرب و .ردراو  

 نظ ندنرلعبات ك ( زماز ) TE EDR هش

 و یآ ۱۸ ( نوتسفنبویل ) ریہش حایس . یدرلشعا
 . ردشعا لاغتشا هک عا قیقحمو بقعت یر

 ی ه«سنارف .. ( Chambon ) اش

 ( ناینا تنس ) رول ) | ت
 - غ بوذج هرتمولک ۸ كیاضق زکمو هدنساضق

 1۷۷۰ ۰ بولوا هتصق ر یزکص هبحات هدم هسا

 یو وک قدم هدنراوج «ینارس 9 سنت

 كج وكم قاط رب رکید هلعساو .ردراو یر هناخ ریمدو

 اکو نوجما قیرفت ,ندنفیدنلو یخد رلهرقو راهبصق

 .رربد ( ۸. ۳۵0۵6۲01165 هلورژوف نوبماش)

 قرش كن هسنارف (Champagne) | هب دن ماش

 «بولوا هطخ رب هدنتهج یلامش ] +

 عقاو و رزق یراقوب كنس هضوح نامی

 ( هسنارف هد لبا) هدنتهج ییونچ برظو اب یغو

 ش ۳۸۹۳۰

۱ 

 قرش بونج « («توغرو ) بونج «(هنایلروا) و
  الاعث «( هنرول) و ( هتنوق هشنارف ) ًاقرثو ندنتمج

 یما ۰ رددودح هل هقیلاو ( غروبنسکول ) یغد
 هردهوواو زود یسخضارا کوب دا تلالد یخد

 ی هوا بات کوا هلا هډ س 9 رب ه_یعلشاب

 . ردهنرامو هز اوا ,هنو «هنسا

 ش یغامریا ( هزوم )
 . رریقنم را یراتلابا هزوم ًاعسقو هئدرآ

 .یرارب ضمب [.هلروس تەجارم هنیرلعتا كرلتلایا و ]
 ك یار وط كن رلف رط شک ۱ « هدهسیا تنم رغ

 یغانوقو بارش «بولوا لزوک هلتساف یرلغابو تبثم
 ول یخد هدنرلفرط راس كنهسنارف س .ردروهشم

 ح .روینل و رلطخ كچوک ضەب هلعسا
 ھەدەم كلام (انهصوادنط) ] ۱ |«

 ( تنومرو ) هللا را ناپماش
 لوا لوکر هدندودح هدانق و هدنتسهرآ
 ف )و («را) .ردهرتمولیک ۲۰ یک او ۱۷۰ ینو
 ر : چاق ر «بودنا طالتخا هلبرللوک كو ( نوس

 (هلروس) دوخ اب ( ولشیر) یهایم*هلضف و رلآ ی

 - را ( نارول تاس ) «بودبا لیکشت قایآ ر هلیرلمسا

 .رولنکود هنغام

Champolion ( ( ۰ریهاشم  

 ۱۷۹۰ و ۷ نویلوپماش

 هدنس هبصق ( قا ڑف) كنتلابا (بول ) هدهسنارف هد

 يدق رصم .ردشعا تافو هد ۱۸۳۲و < شم وط

 هرص همفد کیا «بولوا لوغشم هلی راتو راآ

 الرصم «كرهدنا لخ ین رلطخ فیلغو ریه ,هلتحارس

 ءواح یتامولعم رادتعف كب هدنقح یسهعدق لاوحا

 3 .ودشمزاب ربتعم رثا رب ترابع نددلح یکیا

 هاشم ( لثوعش دوخای س حش) ۱ تام
 ۰۲۱۲ بولوا ندمالسا الع

 ال تکلع ادناو ؛شحشوط هدناتسفاد هدنخم ران

 2 ۱۰ اتىم فان ( النمیضاق) هدهروک
 ا «هرکص ندکدتبا هرام یثراق هرلسور

 ا كبهیسور ًابداقم هنسیمرکب بوک هنشاب
 وهدم كا هلرلدلفاط جوا رو ؛شعا تمواقم

 كل تی هیسور نانلو هدنتلا یسهدناموق كرللارنج

 دتقا ,بولوا قفوم هنغارخوا همازبنا ینرلودرا
 قار هدنربح ىلا هلم س هنادص تناتمو یرکسع

 د قسياامش یامنم

 «هنام «هنسا موللا .رودیا ق

 م



 چاق رب تر یی سور هد ۱۲۷۰ تا ی

 روبجم میلسل «قرهنلوا هطاحا ندنفرط یمهقر

 هد ۱۲۸۸ «قر«نلوا قوس هغرویسرترو ؛شلو

 هنامع تاود موبلا اش نو یغوا .ردشع | لاحر

 .ردندنناقر

 تب وش .بولوا ندنسار مش ر ۱ لس ماش

 :ردکت وا

 »ما هدرک یا را تعا یوورآ

 ماهدرکینایخ شوخ دیآرب لد ماکبرک

۲ 
Chamo ( ۱ 2 ) او هدناتسلوغم 

 ایام هندی « ینوغ » ] .ردلوح

 [ .هلروب تەچ
)Chamokin( ( ۰ما  aام“ یا 

 lT كلام ەدىل 7 نیکو ماش 1

 لاو هرتمولک ۱ 5 TS )و كنتموكح

 NE ها ۱۰ ۰ ۵ بولوا هبصقر دن

 .ردراو لو ربهدو ىا ریمد «یتدعم

 تیاد یا نده اع ءا رەش یامدق ۳۹

 ییماش مد «بولوا یهلخ ۱ یاش

 E یدآ هد كنسیکیاو

 قاعس ءدشنامز یناٹ ناخ دیزاب ناطلس یسیجترب ۲
 ؛ردروهشم یی وش .یدبا ۱1

 راکذ یاشاغ یرتی ۱

 تن قشاع یا

 ناطلس ندنفرط یلج دور ادرتفد یسیونکیا بس
 هصاخ مادخ « قرهنلوا دقت هیات ناخ

 شلوا لخاد هنسهصز

 هده ساما هدب .بوقیح ندنوامه یارس هلسشم

 کو علطم وش .یدیا شلوا اولریم

 نآ رب را و دهاش ملوا

 ناضمر نوسقیچ هله قوچ منین
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 كسرت وص هدلا

 كسرت وپ هجقدلوب هدز

 - دخ یفلیشاب رک شاخ وا

 ٠ هدنفاڪس هلح كنتیالو دادن

 اونج «هلح اقرش و الاش «بولوا | 7
 طاع هل فاعس الب رک یخد ارض لب رلاضق وامس

 نالوا عماج یلاها ۰ یزکم .رددودحمو
 }°0 یسهیطس هحاسم .ردیس هر ( رور م(

 E و ۰۰ یسیلاهاو .رتمواک

 ہدک ی لشلا یی مىق ا ء«بولوا تنم كب یس

 هدایز ندولنک نوبلم قر یونس «هدلاح ینیداوا

 نا ش ۳۱۸۳۱

 نوا و هرآ هدایز ندولیک نویلم تح چوا «یادغب

 یرلام م .رولوا لصاح مجرب زواجص* ینوایک نویلم
 RANE اما اض تولوا قو

 رتساو کک ص ۸۰۰۰ «تآ ۰

 یخد یتربشع رع هقشب ندقدلوا یرهود ۰۰۰۰و

 الئوا هدنسضارا اضق ین رار وسو تاناوبح نزاب

8 AAS 

 .ردهجریغآ یساوه «ندنفی دلواقوج یرلقلقاطب .راریت

 یدلاما هردراو کم هلع کا هدن رک نج ا رکاب

 ردءهذألا یبشو برع 2

 «بولوا ندنسابطاو اهکح مدق دنه 2

 .راف ده تام ز رایسایع قافلا ضع) ی

 یا ,هلغغلوا هجرتو لق هیلیع ندیسرافو هب یس

 یسهجرتم راث آ هاش .ردش]و ترهش مالسالا نهر

 ق باتک» .« هرطبسلا باتک» 6 موعسلا تاک

 كنتافيل اتوب .رد «(رهوا تم باتك» و «موعلا مام

 ه ب ماخ وبا ندنفرط كمر ی داخ و

 ا و

 ندنفرط ( یرهوما دعس ی ساب ) هللا ك

 .ردشغلوا لق هن یل رع ندسراف

)€antaDur(هدیزیح دنه  

 - ک مایسو هدنتلود م 2 | ید دواتناش

 هدنراقوت تعاس چوا و دارپر نایکود هنس زف

 و «بولوا هلکساو ه.صق ر

 شل ردتا هجرت هبیسراف ندهجدنه

 هردراو یسلاها ۰

 یغاشآ هدهسلارف ا ا

 هدن_ہاضق ( هتنان ) كنتلابا هرآ ول ] ى

 ٩۸5۰ بولوا هیصقر هدنغ هرتمولک ۶ كنەتنانو

 .ردراو یزاهت راف راسو یراهناخ ریمد

)€han-Toun8(لحاوس كن  

 «بولوا ندنتالابا 5 هشتم غنوساش

 «( نانوه ) ندنتهج یییغ بونج «( وس غناکر ا ؛ ونج
 لا یر ارم « ىل ندنفرط ینیغ لامش

 . ردطاحم هلزکد یخد ندنرلتهج
 هش ر یثراق کوا «بونل و هدنسدش راف یس هر زح

= 

 4..ش هر وق

 1۷۰ یون هلاعش ندونج ۰ ردراو هدیسهر زج

 . ردیشصن كنون یا 3 2 كاو هرتمولک

 هرتمولیک م بص ۰ یسهیعحطس حاسم
 روک م 7 یسیلاهاو

 مق كتلایا بولوا قاغاط فرط جا هللا هریزج هبش

 برع قح هردترابعم ندرهووا زود هسیا ىش



 ن | ش
 ( وهغن ا وه ) ناق آ یرغوط «یلاعش قرش ندیبونج
 قش ینعسق یبونج برغ هكلتلایا یلودج رب كنغامررا
 .ردراو رلنایلو رلیوق قوج ر هدناحاوس . ردنا
 هبسش .روینلو راهطا كچوک قاط رب هدنریشراقو
 ثكنزفروک یلیجم و هدنسيلامت لحاس كن هر زج

 كنيج یر هلکسا ( وئچ غنت )و (وفوثچ) عقاو هدنلخدم
 یخدیئافس اوروآ ءبولوا ندنرلهاک: راجت ثادیا كا
 روبل هدا برقت_هراهاکسا ول

 ییضارا «ندنغیدلوا كريس یررومغاب .هدهسیا

 هلقلقاروق .ریلبربد شب تالوصحم هلشوق كما اقسا

 یتالو صع .رولوا جنم یط تقو تقو هکرکچ
 ندکسا یلتیلکو تیویچ .هویم «یراد ءیادفب

 یا لک راو را
 ۶ هک نوار دف رح ید ااو و۸ تور

 هلیعاونا كرم مو یرلن دعم روک «ریمد «نوشروق
 كم یتراحت .ردقوچ هدیغاروط راراب هنلامعا ینیچ

 - الیپست هج راحت یخد لودح روک ذم ,بولوا كاشیا
 هلیتفو «بولوا مسقنم هغاعسنوا تلایا .ردىحوم یت

 یک یا غرب منا یک
 .ردشغ وا ذاخا زکس یرهش ( وفنان

 هزا وا) هدهسنارف ((۸۱۵۵۱۱۱۱۲)

 و ) تكلا 1 لیساش

 ,بولوا هبصق رب هدشیونج هرتمولیک ۸ ك ( یرف )و
 .ردراو لو ریمدو یسلاها ۸

(Chanderna gor) 5 2ا .اتسدنه  / 

 هتک کوا هدنس هطخ هلاکش ار
 كنك قرهلوا هدنسیع لا ُِم هرتمولبک ۰ با

 عقاو هدنرزوا لوق رغ كلا كس هبلاد یعامرا

 ۱۳۳۸۹۰ «بولوا رهش ر مات هنتلود هسنارفو

 .ردراو یسهشا لزوکو یرلفاقوس یسیلاها

 .ردزآ كب یسه راحت تم ا

)C ۲-51 eهلاعش تالاا كنبح . 
 لاش E ۱ یسناش

 ًابونج «( ىب ) ارش هلناتسلونم الاعثو ندنتهج
 .ردطاح هلب رلتلایا ا یخد ابن «( نانوق )
 عنام) ین رب كنس هس ونح دودح هلیس هس رغ دودح

 روهشم هلایش .رودیا قیرفت یسارحم كنغامرا ( وه

 یو هونج ندلاعش .ردشار 1 ندناتسل وغم ا

 ا برق یکاو ۰

YAY 

 | تدنم لب یار وط

 ګر كوب هدنقرش لوط ۱۱۹۱۰۲ 4۳ هللا |

 نا ش
 ۳۷ ۰ ۰ ۰ یبیلاهاو هرتمولیکم بص ۰ ۰.۰

 «بولوا مسقنم هغایحس ۲۰ تلایا .ردنراص یک

 قاغاط یسیضارا .ردبرہش ( نآ وب یاچ ) یزکرع
 یسهبلاعت دودح یهدنهج وا كنج یرلغاط «بولوا

 .ردطو م هنتس هلساس ( ناش نا ) نانازوا هجا وب

 ر «بولوا رامعا لباقانو برص یشاط رب دارلغاطوب

 ارز لباق هلمساشنا رادس كد هنر هم یخد یماط

 دود یغامر (وهغنآ وه ) .ردشفل وا عضو هلاح

 برغ كتلایا ءكرهدبا قیرفت یتسهیونجو هبیرغ
 اهدو ینربن ( وه وف ) ناغآ هدنتهج ییونج

 دنتهج قرد كتلاا .ردبا ذخا یترلیاچ قوج رب

 دییغوط «بوریک هنتلایا ( یلیجم) هسیا رامنا ناقآ
 یساوه .رارولکود هنیزفروک ( یییجم)
 رادقم رب «یراد «یادغب نی ال و .ردمالغاصو

 هدتلجاو و نوتوت «قوماپ «موزوا یلتیاک جدی

 ءبولوا ترابع داسو تاتاس عاونا تم

 وروق یوزواو .راردا جارخا ار عونرب ندجترپ

 یراکحو كيا هلبرلب زا و یس هباها تاناوبح .رارود

 ندعم ریمد .رونلو هلنرئک یخد كسم .ردقوح
 قوح یرلشاط 1و راسو صصص « مش «رول,

 بولوا قوج ك یخد یروک ندعم یک یفیدلوا

 ا وص كنلوک كج وکرب .ریاساللوق هنرب نودوا
 اهدنا تبافک هلايا نوتب ندنوب .بولوا یلزوط
 5 هلبا ملک ابق «لحم عیانص . .راقبح زوط هدرادقم

 دئاودا و تالا شم! قدرمد هلناحوسنم كر .او

 ےاشاب «بولوا كل _شیا یلیخ و ا

 رونلوا ارحا هل "افس نیلشیا هدنرہن ( وه غنآ وه )

 هرظن یسلصا نطو كنیرادادجا هتلاا و رل لح

 .رارویقاب

 لتعم

 )  ) Chang-Touو  giaهل ۱

۱ E ) هموس a 

 ءانمه میت هنغامربا ( وهنا ول ) نایکود هب زفر وک

 3 ًأبرقت كنيکب و هدنرزوا كربن رب
 .ردنسهارخ رهش رب یکسا عقاو هدنل اش

ZEL. Ai. (Changhai 0 

 ۱۳۰۰ رپ | یاهنناش
 ٩ ندنیصنم كرهن وو هدنرانک لوص كنرپن

 اھ ضرع ۳۱۳۱4۲ ۳ یقرهلوا هدیراقو هرتمولبک

ik 



 , داش 8
 یسلاما ۲۳۰ ۲۰۰ ءبولوا هاکتسا رب هاك راب

 لکلا لیطتسم یک یرارهش ناشی

 ؛ ردطاحم هلةدنخو روس «بول

 ندنو .ردراو ی-هداح زودو 5 کلا یراوچ

 یرلقدلوا نک اس كرایلایوروا هدنجراخ كروس هقن
 تیغ 94 را تسواسک یف هک رد راه یثوراو ر دلو

 هلبتفرعم یرلس ر هبدلب شفلوا باضتا هدنتراآ

 AEA ( غنآ وه ) فل.اهفناش .روئلوا هرآ

  هطساو لودح نالوا نفلجآ ردق هرې ( وه و

 و « بولوا یطالتخا هلبرلفرط رثکا كنیج هل

 فارطا .رودنا لمست هلیسهدایز یت راګ طالتب

 .ردرادلوصحم و تبنم ك یخد یراراوج

 كنمهرزج هدنالرا ۳ ا

 كنج .ردر

 | (رتسلوا) «بولوا یغامرا كور الا

 یعافترا هرتم ۷۸ قب آ هدنتلابا ( ناواق ) كنس ل

 اد تا فلناعس هلعسا ( هروغووا) ندهبت ر نال

 برع هذم هرکصو ه یل امش برخ هد و بر
 كن_۔هطخ ( تخونوق ) «قرەقآ یرغوط ه یو

 ۔اشآاهدو ( نلآ غول ) هداروا ؛رریکه نتاایا ( مر
 رللوک كج ۳ اهدو ین رالوک ( یکغول ) هدب

 .هرکص ندقدلا رلباح اط رو ندکدتا لک

 «هدننی دقیچ ندن و و لوس رب هلیمسا (یر
 هللا ( تخونوق ) هدب و ( رتسنیل ) هلبا ( تخونوق
 « كار هديا کش ییدودعح كن رل هطخ ( رتسن وه

 تاپ رم نکا قش یخد نوک ( غیرد

 یغوط هغو ءرولوا لخاد هنسهطخ ( رتسل

 ۔ روکر  دتع یرغوط هلاعثو نوزوا كب كرهو

 كویلخر نالوا یواح یراهطآ كچ وک ق وچو هر
 ارج .رولکود هب یالطا طرح رګ ندارواو هنګ

 هحاسم كنس هضوح «بولوا هرتمولک ۳۸ ۵ یلوط كم

 2 رخ .ردهرتمولیک مب ۱۱۷۸ یس ڪل
 - ارج رہ «بولوا دعاسم هرس ید كراك كو

 كوك كدهلع بيرق هنلوک ( ناآ غول ) یخد هدنم
 ندغاص کوس كا كنرلمبات .ریلس هیلشیا رب

 ندبا نایرح ندنسهتروا كنسهطخ ( تخوفوت

 دوس نلیکود هن یک هدنالربا هردب رم ( قوس

 هل ۷۳ نانلوب هدنلخاد كن هر زو هلرار

 یرالودج یعنص قوچ رب ردا لیست قنط
 .ردرا

 ن ۱ ش ۱۸۳۳

 كنیشک تا | ند هرناثع ءارهش یامدق یاش
 ٠ ردص 2

 .یدنا ندن اه رایت «بولوا یللوبناتسا یسیګ رب

 TIST . یدنا لئام هتایلذهو وه

 مادم هدقایآ مدلاق هرچا هایم بوشود پوک

 راص ۱ هدا مدروک هاد لزوک رب

 یدلاق یعاتم لد رابیتخا و ريصو لقع

 رتاص انغتسا کوک هداف رازاب یدمش

 قرط «بولوا ندننارس هنسو یسج :

 كن هداز فاق هرکذت بحاص .یدا كلاس هسیردن

 وا هعطق وش .یدیا ندنسابحا

 ضرع نوساق ییدق هیات نوسیکچ رس
 ضرالا و ءایسلا نيب كورس هاکیو قرف
 ناب هام هه اربد 4-خر نوسذکی وا

 ضرقلواندشنوکی روت ردب ول | بورد ريق زو

 ند( هدنرال ) یهدنرابد نامهرق یسعچوا--

 وام رد هد رود ات ناک ےلس قاطلس تولوا

 ۰ یدسشعا ار هسا ردن قرط «هلدورو

 هر دکنوا

 ات اتش فنانق ملقا- هاو قابراک

 "رییرالاس هلقاقزب رروا نکرت ناجو شاب

 نایلس ناطاس «بولوا یلینومط-ق یسیجندرد --
 :ردکن واهمطقوش .ردشغا تافو دن رس داد تا

 تای وش

 هيا هنادانو لهاج رک ۱ كليم كلف ىا

 کد اناد و لماک رد وا قاح ید .نب

 منک بولوا ندنسهصکب رادراو ییصش ج

 دوا تس وش .ردشعا تافو هدنشاب

 ندرس اک هینیمتیا شون یناق رلرکچ
 قيال هب هناعب یدلوا قاش هدنمزرب اص

 ندنرامزالم یدنفا دوعسلا وا یسیصتلآ --

 ینوعمو هرامصو ناونع .رددما یا « بولوا

 واهشا تم دم تو « شوی اق هتافات م اط رب بب غ

 لانعم سرما | ةد لقع اس هدهسلا شات

 وا تاب وش رد موا ردتقم یخد هنم هنمظن ردا

 * ردن د هلج

 نوسلاق ناشن هلو مان هن مدتیا وع یغادرپ نت
 نوسلاق ناوئتسا هلاون هنییالک كوک نامه

 ناکر لصا ع ر ندنسار هش نارا ۱ ۰۱

 و یغناعوا ( ولکت ) ندنرلقاعوا یاش

 + و بوسنم هبیضام سابع هاش «بولوا ندنس
۱۷۸ 



 و اش

 : ردکن واهمطقوش .ردشغ | تافو هدنخگ رات ۱۰۲۳و
 هاوخم ناهح تاتو رفح تای < لد یا

 هاوخ نارکیب مو لاوریپ هودنا
 ورح رضخ بآ ی یردنکس دوخرک

 هاو نادراج م یارب دنا رع

 ناطلس (یدنفا هنلاءاطع

  الع E نا 1 هدار یاش

 .یدنا راو یناستیا هنونفو مولع کا: تولوا ند

 ساو هعق و هک ندیدتفا مدام ی رم سوق

 یرهکی هلبتبسانمیباستنا ه یئاطکب قیرطو ؛ شفا

 قالطا هدعب «قرهنلوا ین ههریت هدنوغل كنغاحوا

 هدهزوک ذم هبصق هدنخ رات ۱۲ ۲ هدهرص یف دنلوا

 یخ رات رب ییلآترب كوس راد هح رش .ردشغع | تافو

 .ردراو یراتآ ضب راسو

 دشت 2 ما 2

 1 2 2 )| دواش
 .رولوا یمنم همللادص بود وا یردب تان ( اضر )

 كهللا ندل دضام نالوا یربخا كب هیمطاف دلولم ۱

 هنکلیلاو رصم دیعص ندنفرطكیرز ن اص یرزو

 لدام یلغوا هرکص ندنتافو كلاص «قرهنلوا بصن

 هلح ورخ هدنح رات ٥ ه۸و هدننامز یترازو كکی رز ن

 یرارب یدک ردق El «قارحا یتاحاو

 رصمو « لتق ییرز ن لداع روک ذم ء هللا السا

 لایشالا وا ) هنس وا هنن . طی یترازو

 ی هجرت بحا ص TE ( ىمخلا صام ن مافرض

 «ندنکیدتبا لتق ی (یط) یلغواو «جارخا ندهرهاق
 ندیکنز ی دوم لداح كالم یحاص ماش روش

 نالا دسا هللا راشم رادمکح و ؛ شقیک هدادقسا
 ۰ بوردنوک هبدادما 4 هفرف ر هلشدایق كهوکربش

 هدعب « هدهسنا شا دا هبراذو دس یرواخ

 هبلاراشم <« هلک 2 ا روا باهم کت رف یا مانیشتق

 هرصمنوجا دادما هءفد یا اهد هوک ریش سا

  داسف یلزیک ضب هدیاب و كرواش تامو ؛ د

 هدتاورر و كملاراشم ندلا شا هک 2 ا نیش

 - وا لتف هد ه + هلصا لریهش نیدلا حالص ةَ

 ؛ شلاق ههوکر يش نیدلا دسا یترازو رصم «قرەنل

 ندلدضاع بوک هندلا حالص یکی هدننافو تثبوو

 ییواندلا حالص هلا راشم ءهدنناقو ثراوال, كيلا

 هنمان هيسابع ءاهلځو ؛ شعا سولج هتعطا ا

 هردشع | u هدرصم «قرهبوقوا هبطخ

YATE وا ش 

 برا نوبت e یامدق لب

 ۱ هرلتدیا بیست «ندنفیدلوآ لایوط .. یدردبا

 ۱ لاهح وبد زمسقایآ اکب شا رلیا نعط

 راو ا هدنف رده 4هسدع وب مغایآ هلون

 وس هطخ (شاش) هدرپلا ءاروام ۱

 3 ضد «بولوا ندنرهبصق ٹکو اش

 شم هلک د (یکواش میکح) هلج نازاو كنالع ریه
 دبع ن دحاولا دبع مساقلاوبا ندا تافو هد ٤ ۵٩

 هردشفل و تار طعسم كنجحرلا

 اره * اصا سا كت ولا ط (58111)

 E تولاط هرد سا ۱ لو اش

 | هل روس تعحا سم

 ۱61۱2 ۱0 ۱0 رز طعو) 7 هل ایت

 غ لامش فهسالآ ی

 ونح بر «بولوا كلسنرب كچوکر ب_هدنمش

 ناس ( ندنیم ) كن هم افتسو آب فو ندنتهح

 دنتیح یونح قرشو افرش .هلا هرووناه ہلامش

 ددودح هلفاخس (لساق) كنتلایا (وسانهسه) یخد

 لابا ( وسان هسه ) ندنکالسنر (هبیل) یهدنونح

 :دشلرآ هلسارح یغامرا o هلیسدضارار راط

 ج کاو ۳۰ یو هبقرش لاعث ند رغ بونج
 دهرتمولنک ۱ 5 2ا دنور لاو ۹ هدب

 دولوا هرتمولیک میم ۳۶۰ یس 4 طس م

 ما 0۰ ه یکے .ردراو یسلاها ۳

 ۱ ) بولوا ینهبصق ( غروکو ) نالوا ج
 داف ۷۸ هاکوب ۲و یسهیسقرپ رکید هلیم" 3

 هولوا یاقاطب نت یلامش برع .ردراو

 ؟ هدنتهج قرش بونجو ؛ردراو یخد یلوکرب
 هراح هایم .روبنل و را هیت ماطر یواح ین رلن دعم

 "هرولکود هنس رهن ر آ مبات کوو هنغامرا (رسو)

 ٍوضارا .ردقوچ یسهندعم هایم یلکیلچو یدروک
 ءابو هرات یرادقم برق هنةصن .بولوا تبنم

 وصفونامروا یر هدنرد «رباچو اهم یر هدشب
 ا قالومع .هخلشاب .ردلاخ

 یرازوموط هله و یسهیلها تاناویح .ردستاتب

 دعمرول «بولوا یرلبا هخدلوا یمیانص .ردقوج
 ا .روندا لاغشا هلع یلیخ یسلدلشیا كنب



 ھا ش

 .ردهراس و ماج و و ی

 یطخ لو ریمد ر .بولوا یرابنا لباق هنافس ریس

 .ردراو یفقوم ٤ هدنجا تکاعو هرک ندنس هو

 هلب راکبلوتق «بولوا ناتسل ورب هرزواتیم ومع یسیلاها :

 «بولوا تطورشم قم وک لوصا ردا ىرليدوهب

 كل سن .ردراو ینا وعم ساع ر تک نذاضما ۵

 هدنسودراهن 1 تاذنانل و سن رب ,بودنا لاقل 7

 هیسور كلسنر و .ردزاح یاونع قالارنج یو
 هد تنسیم رغ نار لکا ااو ی

 فراصمو تادراو .ردزتاح ینقح كمردن وکٹ وعبھر
 .هرولوا غلاب هعنا رف و ی.هبونس

 دانا هاش 3
 :ردراو هبصق 8
 لامس هرتم ول ۳ ۵ در وه الو هدربعثکی سیجترب و

 «بولوا عقاو هدنداو ر لزوک و عفت م هدنسی 6

 .یدبا هدنمح یسهیفیص تكنسهروع كولم ناتسدنه

 ایا ( روماتیچ ) كنسهطخ ( دوا) یسیهکیا 1
 ه دن ساب غ لامس هرتمولرک ۳ ۵ e هد

 ۰ «بولوا مقاو"
 .ردراو E كوو ینارش

 هدن اعسو تالاا (هلایما) فاع سو بس

 كن هلابماو
 ( رویمار ) كنسهطخ دنقلبحر یسمدرد —

 بونج هرتمولیک ۲۰ داروپءارو هدنسهزاتم تموک
 .ردهدنسیپ ی

 چافرب هدنرب و اقر هدناراو ناتس دنه هلعسا

 عماج رب da «یسل اھا ۱

 .ردءقاو هدنونح هرتمواک ۲

 ها مو دن تولا مش كاا ى تس 7

 یلاعث ك( غاطالا) نایکود هرزخ رحم ی.هراج
 .ردەدىداو ر ككو عقاو دنت

 یسح كاا د ا ۳
 دب

 غا كکب ڭا اس «بولوا ق هاش

 هک اوخ ا ه دزملع كکب ناسا یردارب

 ۳۷۰ دعوت هدتناعس هدندز ك ( مدقشوخ ) 38

 تک هد وک ساز «كرهرب دتا لتف یو هدن رات

 رفنتم نالتسک وب كيوب یرلکب كتکلم یدهسزا

 تعجاص هشرلت رضح ینا ناخ دم ناظلس .بولوا
 هاگ نانلو هدشناب هاا راشم هاشداب «هدن راکدتما

 هنتراما هبردقلاوذ eet یردار كغادب "

 یاعرصء هد ۷۲ هجرت یحاصو ؛ :شمروس نیل

 هر دةلاوذ یامتاق .یدیا شا اجلا ء ( یابتیق)

 ` یتاحارخا هرعلشاپ «قرهنلوا ارحا هلا هتسوو 8 5 7

 ه ۱ ش ۲/۸۳۳۵

 راوسمش «هلطرش كعا كرت ههنافع تلود تک ام
 ندنرلت رضح ناخ دم نا-طلس ینسمافلوا مازتلا كکب
 لئاوغ هقشب هلا راشم هاشداب هددرص واو.ساتلا

 كراوسېش ‹كرەدىاذاخما تص رف یتغیدنل و لوخشم هلا

 دن ریز لا ذخا سیدنکو قوت کله هنرزوا

 هاش و ؛شعا بلص

 .یدنا نشه هنتراما هردقلاوذ نادنک یغادب

 و كابتباق یرلترضح ناخ دم ناطلس حفلا وبا
 درصد ا هاه هوم کس یوق هار

 كتوا ین هلو دلا ءالع یردارب كج وكو «رابحا هذجاق

 هدماش قاد هاش ندتقو وا .یدشعا نیت هنر,

 -اروا هدنرود یا ناح دیزاب ناطاس .بولاق سوبح
 هزو و ؛شّعا املا ههلا راشم ءا شدا هلرارف ند
 لیبخ ر هد ۸٩۰ .یدبا شفلوا نییمت هننلفرصتم
 یردار نالوا هدکا مارا فرط رصم هل رکسع

 بلاق ادا «قرهشوا قوس یثراق ههلودلا ءالع

 كزمهدازردارب نانو ینرصتم ریدر «هدهسیاشاک
 كحهدنا باج ییهماع ترفن , هزکمکچ لن زو

 فك هلو دلا ءال هدع» و ؛ شفلو هدهنارادغ تور زا

 ات زدی واوت هرم قرهلوا

 «بولوا ریساو بولم ‹«قرهلاق زسدادما هلیس هل مح ر

 شل ردن وک هرصم

TEد مسن ۰ ۰ ۳۹ ۷ د دم . aوس ت  

 3 E نودا تا دا
 كنتلود نوغرا نر ۳

 ناسارخ «بولوا یسوم

 نوالاود ازربم یسلاو راهدنق ندی اا كازربم

 .ردشلوا اله هدارواو ؛

 نیسح ناطلس

 «بولوا عاق هنرب هد شافو كرد ا كکس

 هلذغل وا جارخا ندراهدنق ندتفرط هاشراب ًاقامتم

 ا یرورف ا ی تتس هدرا ۹۲۷

 ۳۰٩و طض یس هطخ EJ ىلا ‹كرەدىا

 هدروک ذم رات كل رهدناتموکح یارحا كد هن رات

 اخ نوفرا نیسج هاش یغوا كوسو ؛ شّعا تافو
 دوا

 ه.صق اقر هدیاتسدنه هلمسا

 هدنتلاا داآ هلا یر روپهاش

 دریمشک یر بس «هدن رع هرتمولنک 7 ٤ دا دابا هلاو

 اسم كلهرتمولبک ۱۲ ندنراسب لحاس یربن مالج
 هدنلایا ( یدنبب لار ) اع: یر س «هدەف

 «هدنراسب لحاس كنب رہن مالجو

 .ردعقاو هدرلتلاا ناند هبطسو

 تالاا هدیحوا



 ھا ش

۳ 
 ۱ لار و بحاص دم ندلا باش )

 1 و ناهحهاش

 | ریکناهج بولوا ندنکولم هرویت :لالس نروس
 ۔ وروت كماش رک | ندلا لالح و یغوا كماش ماس

 هدروهال هدنخځ رات ۱۰۰۰ كنهبونن تره .ردس

e 

 ۱.۳۷ .یدشغلوا هی مزه ازریم «بوغوط

 «هدلاح یغیدنلو هدنکد هدتافو كننردب هدنځګرات

 «قرهنل وا

 ددهنحرات ۱۰۲۸ و

 بلح هروهال ندنفرط ناخ فصار زو

 نالا سولح هتنطلس تحص

 | تاراد هداءاا قوف «بوروس تام وک ةن ۷

 | ليسوتو رانا یتش یلهد .ردشماشاب هلماشتحاو

 .ردشقنا ذاخلا تخناي ,دكرهدبا هیمس (دابا ناهعهاش)
 نولم قحم لآ .بولوا نص هلرهاوح عاونا تخ

 ندنرلهحوز .ردیورص ینیدلوا هدنتوف یساریل زیلکنا

 ( لع جات ) هشرزوا یرازم ید( هرک ۱) كنبرب

 هیت رب نینسو عنصم كب لا( لع زاتع) دوخا
 منصم دا كنسهشا ناتسدنه نوش هک. ردشم رب دمای

 ۱ بت زکنروا ) یلغوا هدنحرات ۱۰۸ .ردنطنطمو

 . هنلوا سبح هدهرک او ءطاقسا ندنفرط ( ریکلاع
 دج ا رک قر وع كل ا کس و

 .ردشفلوا نفد هدلع جات روک ذمو «شقیا تافو

 اص هنسهدام « یلهد «

 . هل
 ا ١ دابا ناهحهاش

 هدندل ابا تراس کلاس ده ۰ 3

 OS ا روپ اهجهاش
 هدیلامش ضرع ۲۷۳۰۲ قرهلوا هدنسیب غ لاعش

 یسیااها ۷۲٣٤١ «بولوا رهش رب یزک قاس

 Er» E ةا كفاعس -- .ردراو

 «بولوا ی ۳۷ ۷ وا هاو «رتمولیک میم

 یسیلاعث مسق .ردروتسم هلرلنامروا یرلفرط نکا

 كيو مالغاص یرلتهجراس بولوا یهقصو یاقاطب
 كي هزبس «یادفب «رصم “څر لتیلک ءهلغمل وا ترنم

 لا مر اتو نو ا یا کا دو لزا

 .رولوا
 قوح ر هدنتهج لامش تیاتسدنه هلع-ا و

 .ردراو یخد رهبصق كج وک

 و نارا ا

 دکنوا تا وش هر

YAT“ 

 وا 2 ندنفرط |

 ت OE ندک دا مولع ات هللا كل ولس ۱

 ھا ش

 دنتسسم نالازغول مشچ شدرک زا هک سب

 دنتسویپ مه ريز ٌهقلح نوچ هدید

  ءبولوا ندنویفوصو ارمش | » | عادهاش
 .رددص كمالا ةه هاش e د هاش

 .ردهاکترابز هدزاربش یدقم

 ۱ ل وهم هلت اتم هدنرلغاط ناهفصا ۳۹
 هیلیعامسا * دح ال «بولوا هعلقر د هاش

 Ez هوم هدنخرات 6 ۰ ۰ ءنکیآ هدناا كب

 ندا ءامدق ( هدد مهارا

 Earl ا ی

 باستنا هبهولوم تشرط هدهیوق كرهدبا ليم
 تحایس تدمر .یدشعا رو لاو کت «بودیا

 .كرمدا تلزع رابتخا e «هرکص ندکد سا

 كانالوم ترضح رد Es ا٥ ین رمع ةيق

  SINهلساونع « دیحوت نشلک» 3

  موظنم یهدهسراف تغل .ردراو یمهنافراع هم وظنم

 ۳ یخد ه « ناتسلک» .ردلوادتمو روهمشم یسهمانتفل

 وش هردشعا تافو هدنګ رات ٩۱۲۷ .ردراو ی رس

 :ردندنراشا *هلج تب

 نوا یاتبم یزوی ردهیس ربا یعقرب
 3 نوچ| یاوخ كت زوک ناتف یجاص ادلب بش

 اک کیا ندنتسارمش نارا ۱ یدهاش

 «ردبل(ق) و وا دل

 .هنلوا سرتسد هنرامشا .ردشعا تافو هد ٩۲ هو

TEEتب وش .بولوا لرو شین  

 جم

 یادیمو یهد ادر لصو "هدعو

 دسرنادرقب دید ارت زوما هک ره

 جو 95۱ |
 هاخم تاشو یخد ندنسارعش ناعشتم تک

 (مارکلب)و رد ( دحاولا دع ريم ) سا «بولوا

 .ردبل

eu) : ۳۱  

 «بولوا لفوا یج درد كل |

 .ایح كنیردیو ؛ ؛ شیشوط هددنقرس هدنگراا ۷۰۹

 كنید یوا یک اب ناسارخ هد: ۷۹۹ ها

mY 

 ۔اریما ن لبلخ ناطلس ینوروت هد ۸۰۷ یني هدننافو

 | باص کا سول هتنطلس ك هددنق رم“ اشد



 5 «هدهسیدا شلاق ا ناسارخ هنآ ج

 سبح یسیدنکو نایصع یساصا كلیلخ ناطاس
 «هلتع نع هدنقرعت ندناسارخ خرهاش .هدنرکدتا

 .یدبا شبا بصن هنکلک اح سراف لیلخ ناطلس
 ناعارذآ «بوروس تشاو لالقنس الاب هنس ۲

 هدء) و هلبا فکر فسو هرق هدنته> ناتسدرکو

 یرلنو تیاهنو ؛شعا راهراحم قوج رب هلرالغوا
 هلناوا رواکنحو روج .یدا شل هنتیمبات ت

 .یدنا رادمکحرب رورف راعمو لداع هلیس هدانز او

 داوصو كرهش ول و بوریدأی 4-ءاو 1 لیکم هدناره

 قوج رب راسو ؛شعا دیدجم یتاماکعسا و روس
 ۷۱ یدنخرا ۸۰۰ .ردشلوا قفوم هتارامعا

 هردشعا تافو هد ( یر ) «هدلاح یغنیدلوا هدنشاب

 ازربم «شنساب ازربم « كب علوا «مهاربا ناطاس

 للفوا شب هلن رلع-ا قو دما ازربم و شقغروو

 2 کا تافو هدننابح یدک درد .بولوا

 كلوا ینلخ كم غلوا هدنل

 ھارا ندهروع هلال 4

 و ازریم | ازریم خرهاش

 كور E ناتخد هدنګ را ۳ .برلوا

 ندکدروس تموکح هنس نواو ؛شاوا فلخ
 ندنفرط ناخ هللادص یتاخ راک زوا ناشخ د .هرگلآ

 ط هاش ربک | ,هلتعزع هناتسدنه «هدقدنلوا طبص
 (اسنلا رک اش) یسهعرک «قرهنلوا لوبق نسح ندنف

 تافو هدنخرات )۲ E ؟ وا یداماد هل .حوزت ك

 .ردشعا

 | اذریم خرهاش
 كنوفص نیسح ناطاس یسهدلاو وب «بولوآ

 تدم 3 ا ندننافو كتيردب كوس .یدیا یزبق

 او ار و

 «هده سا شمروس نو هدناسارخ

۳۸۳۷ 

 | .یوروت . كعام ردات

 | یلغوا

AS 

 ۱ كماش ردات فک لا هداق | هدناذماد هدنخ رات

 «نکرونلوا هینکشا نوجا میلست ینسهکورتم نیاز
 هردشعا تافو

۰ ۰ 

 ۱ هرح رهاش
 ب4

 دال راه ک نوع” ككنلرو 13

 هرصق ول هدتاورر «بولوا هيصة رب یا | مس هلیمات

 نع كننربش دن ییدلوا شا ۳ كزەكتچ

 «بولیریو هنیرهش دنعخ را مداوم ینعی ؛یدیآ
 ٤

3 

 . لغواو سیسأت هد رق لوح و

 .ردیان اعس7

 وخ ) نالو یدشص .یدیا |

 هدنخرا ۰۹5 .یدشعا بقلت هلبقل و رس در

 ھا ش

 یا هیخرهاش .هلکعا هبلغ یعسا سا هب هدم)

 2 ۳ س طخ EE ط كنا ۱

 یو RAEN دورهاش
 لاتع» ضع ۲ ۲

 هرتم ۱۳۹۰۰ و هدیقرث لوط ۲۰۲۳۱۳ هلا
 یسلاها ردق و ءبولوا هبصق رز عتاوهدنعافترا

 «ییارسناوراک ۳ «یسشراح یا U «یم.اح ۵

 یرهاب رونلوا اورا هللا وصرب لزوک ناق آ ندنجما

  هرا دمشم هللا نارهط .ردراو یتراحت كلشیا كيو

EFEردهدایز قىم «هلغملوب هدنرزوا تان هداح . 

 .ردروېثم یرا ءهردن و

 -وناخ چوا ینا هجور ندنرا |

 ؛ردبعا شب

 «بولوا یسهعرک تناخ ماس ناطاس زواب یسجرب

 یاشاب هد هسا شفلوا جور هاشاب ینطل مظما ردص

 جازما هدنرلندب «ندنعب دل وا مدا رب وجدنت هملاراشم

 هدنرلندب قرهنلوا لع ندنرادص هلغمام هلوا رسر٥

 ۔ ہد ص كن دنفا زکر .یدیا شلو عوقو تقرافم

 عاج رب هداشاب دواد «بولوا لئام هاربخ و س

 .ردشعا لبوح ه هسر دم ه دعل یهبکتو اس هک و

 هع رک كباخ ناولس

 نداشاب نسح یسیکب راکب ییا مور «بولوا یس

 ناطاس ینوناق یبیعکیا

 2 هک: و و ؛ شمراو هباشاب دوم لاز ها لوط |

 E بوسذم هنمات هدب وا هردش۶ |تافو ا

 .ردراو
 هع رک كمل ا ینطصم ناطلس یسعچوا ادم

 هاتف ا نولاخ 7 هدیامو هل اص «بولوا ی”

 شب راسو لیبسو بتکم هدیویاو ؛شقاب قوچ
 .ردشمر دباب تاریخ

SONNEدوم ندلا ¿ نکرد  ) 

 «بولوا ندننسار هش نارا هاش

 مزالمو لئام هفوصت بابراو 8 تیک غ

 ( قشچ دودوم هجا

 - ردن دی رامشا هاچ هعطق وش .ردشعا تافو ۱

 ر هک یهاوخ دسر دارا هر ۱ ۱ و

 دسر رازآ وتز سک رپ دنسدم

 روغ قزر مغو شیدنیم كرعزا

 دسر راجأت شیوخ تقوب ودر ناک



 ھ | ش

 ان دا ا « |
 رو E هاش

 ندنراكسكو كا ۳ ساقفاق ۱ اه
E2۱ ۳۰ اعاد «بولوا |  

 « ردعقاو هدو رش لوط 1 ۷ ۲ س هلب | لامس ض ص

 تینا رع یسهورد .ردراو یعافترا هرم ؟ ۲ ۵۲ و

 ندنزکتا یر روک .ردند هسک ءتارا یراکتاو

 غاط هلبالحاس هدنتلا .ردبا ناعرن
 .هروینلو هعاق رب هژمعسا ( ناربس ) ردیا هظفاحم "

 اف هاش ام ندلا ظلا وبا :
 تم و منا تم تنه ( رهوک

 ءبولوا یرادریکح دل وص ثب هروع سا اد روس

  وط هدنګرات ۱۱۰ هردیلقوا دریک یعکیا

 هنئوروم تخت «هلفلوا لوتق*یرد هد ۱۱۷۳۲ «بوغ.,

 یدنردهدنسهرا

 یونس نس هعساو هطخ هلاک ارخّومو ؛ شا سولح

 كرت هنسهسایموق زلکنا یراق ههسور كل ٤

 بودنا مایق ناخ رداق مالغ هد ۱۱۸ ۰ .یدشعا

 شکچ لم هراز وک ‹«قرەتوط ی هجرت تحاص

 «بودنا دادرتسا ییتخ هدء) هجرت یحاص «هد هسدآ
2ٍ۶ 0 

 - روس اک اعسا گلد هنگ رات ۷۱۲ ۲ ۰ ی٣ هننافو,

 شک هنیلا رکنا ذوفتو
 «بوشاغوا هلئابداو رمش هدندمو مع هاش .یدبا

 «باتفا»] .ردراو یراعشا لیخ هلیصاخم ) باتف [)

 | هل روم تعحاص هنسهدام

 ناو اعرمهاشم ناس دنه اش

 1۳ AY «بولوا ا َ 2

 هدنعفحو > شم

 .ردشعا تافو هدنرهش دانا دا كنار هدنګر

Nردراو ییا” اقرب هدنرلن اسا نرو . 

 يسهبرت «بولوا ینرہش یغد هللا یوقتو حالص
 . ردهاکترابز

 .ارمش ریهاشم ناربا ( دم ها
 تام فرمود رک

 - یراق نبدلا ریهظ .ردیل رواشیت بول وا ندندافحا

 هدهلق و هبلقع مولع «بواوا نان مس ه دما ب

 ناطلس ندناهاشم زراوخو ؛ شا تراهم باستکاا

 . ی دنتشم هفلوا نیس هنتمدخ اشنا كدك د

 .ردراو ید یس هلاسر ر هداشنا

 یاراف ندلا ریهظ .بودا تاقو هدزرب

 نف

SYهد نخ رات  

 لضفا و

 تیب کیا ر وش « ردنوفدم هدنرلناب كنيناقاخ ندلا
 2: ردن دنل مع رب

1 YATA 

E «هدیطو « هفاک» و « یجوغاسیا E 

 e ها شا
 ۳۳ اغا ول فلز ای ر هتفشآ راکرور
 نم راکفا لد اي تناسهد اي رتک هرذ
 وب لاخ اب نم لاع اي تلد اب رایی ےس بش

 ن٠ راب رهوک ظفل اپ
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 .ردراو

 اد یر رور نده ایم
 نالا مارح ن ا :ردیسا ۱ ۳

 سس .ردشملوب رضاج هدنسانع 4دب دح هک ( ىلا

 ثیدح رب هک ( عالکلا یذ نب بیبش حور وا )
 (یدنکلا بلاق ن ببش) -- .ردیسیوار كف رش

 یکی هک
 دن یا ن دوخاب هرق ن ببش)-- .ردشعا

 هب رض انب ءالع ندیوبن ترضح بناج هک( یناسفلا

 تاور ندنسیدنک بلاغ ب بیبح لل بدش

YAY 

 س .ردروک ذم کت ات 42 نال روس رب رحم

 تاب و ۰ شهروط یراق هفس و جاج تقو لخ ۱

 .یدنا شم وط ۱

 ۳ و ا هبصق 7 ی

 ی ب ش

 .هردیسوار كف رش ث دح ر هک ( میم ی حیف ]

Eءاسور ( من 0  

 ل دیز یردب .ردشفلوا لتقو ذخا هدنخ را ۷۷

 یثراق هرلمور هد ( هضر ) ناڅع ترضح تفالخ من

 «كرهلردنوک هدادما هام کو ته یکدم

 دهراج وب بیش و :نشلآ هراحآ نداروا

 نا ن نوع نب لیفطلا وا) رش

 ا تقفوو هتیلهاح ىلا 3

 ئا هنف رش یون ترصح تور یا بوش

 زد ( هضر) باطخ | ی رم ترضحو ؛ شمامهلوا

 ردشفل و رضاح هدنسانع هس داق .ردشع | تاور

2 

 ۶ ندتافاضم ( هرب ) هدسلدنا 5
 دوقا یتفیدلوا نیصح نصح ا

 ر

 هروندیا نام , یوج

 1 هبلاد لسن ر

 مط نالوا ار هدنساب رع هرتمولک ۳

 ۲ ۳/۸۰ «بولوا هبصف ر هدنرزوا كلود> رب

 2 .ردراو یسلاها

(Chepparton) [ ۰۰ اوا  

 (ادیوم) كلی ربع هر ا نو دایش

 ارش لامش هرتمولدک ۱ V۲ ك( نروبلم )و و فسا

 هوا هدنبرق یرانک اص كنبرہن (رکورب)و
 .هبمش رب كنطخ لو ربع د SS هندس لندنروبا«

 ادراو یسلاها ۶ ۵ ۲ ۵ «بولوا هدصق ر هدنرزوا

 (Chafra » هرفش دوخاب 2

 وش ) «بولواندنس هنعارف رصم ۳

 Ey و .ر دفاخ و یردار

E ES ay 

 ذح كنبصنم ( هس ات )لو ها اس ى

 هرق «بولوا هطآ رب قلم هنتلایا ( تنک ) هدب

 قرم ندیلامت عا .ردشلرآ هلرازاف و راط

 واک ۸ کا هدنل شینک ك او ۱ یون هی

13 



 14 و
 :اهاو هرتمولیکم بم ۱ یه اس

 اللا ی یو و ۱۸ ۲۰:9

 هدنتهح لام .ردواح یرلامم لزوک ب 4 1
 .رولوا لصاح هعونتم تابو

 اقب هدنتهح لاعش كرا ا
 كنق رط جاڪحو هم هوا هنندم هليا

 .ردغاط رب طوب هیارس لابج هدنفرط ق
 را را هک هلا هعذرب ندننافاضم نارا ۱ 9 3

 جغد دلوا هملق ر هدنس یر تا ِ

 . رویدیا نا

 به بس سه | و

 al ا ۱ عاجش

 هبهکم هدمبو تربه هشبح هللا هلفاق یعنکنا لآ
 ترعه هب هن دم هدب ورن ترضح تععو شا 3

 هدننساع راد رار هلا هبقع یردار كرد

 ترضح .ردشفلو رضاح هدنسهلج كناوزع راسو
 هلا E نا ) یک فا ) ماص ) هت هل ی

 یاسفلا رمش ینا نن ثراحو .رلشعا
 كلارا هلئراس هنر دز یاسفلا مالا نب هلت ۳

 0 ترخآ خا

 دم هدنرلشاب قرف هدنش هعقو هماع .یدارلشمر 3 3

 و هل وا

 وس تموکح هدسراف ( -- هاش )

 كنرارادنکع رفظم لآ 1
 نالوا یو« ك ەرۈك دم تلود تو
 هلدو هاش یردار .ردیلغوا ناو

 (ع)و طاقسایت راردب ی رلف دةر و۶ لدن دش ۰

 ید E كر ءدیا سدح ۵ه

 هدزاررش هد ۰ هلهح و و .یدنشم 8

 ناوفصا یدوځ هاش یردارو «سولج هتنطاس
 نا طاتم یک اح نام رذآ و ؛شعا بصف 2

Eیزپربت هک اکا ااف بودنا هراحم هلبا یناکایا  
 ر الگ حو عاش و مع .یدنا شل با طض |

 بولوا الضف و الع ع یارس «هل ءلوا را

 ۳۹ .ردشفل و یادم یخد یزاربش ظفاح * چاو

 هد۷ ۸۲ «بوروس .RE هتک وشو لدع لاک 4

 یخ ندیاملا نز ناطلس یغوا و ؛ سی تان
 اص ینامز قالراب لا كنتلود رفظم دا 7 .ردشلو

 نوا تب کار وش .ردب ده« تب هجرت ب ب

 : ردندنس هموظنم لا رب یفیدزاپ هریالج سیوا ناطلس نبت یخداغو
SI 

9 2 

4 

  Eو |

 نامز عايش ج ا سرا وفلا وبا
 نم بک لعن هک

NE ۴ن٥ تبیال_ص و تدوت  

 ا داتقا كاخ طرسب رد نم نوه تسص و

 تموکح هدناتسدنه ( س هاش )
 و

 هاش بوسنم ه هروع *هلالس نروس عاج

 . یدیا گاه هلاکت «بولوا یردار درک. ام

 ۰ یدیشلوا بولغم « بودنا نایصع یشراق هن ردارب

 اروا نامرد تسب هک لحا تبیدرد

 اروا نامرفو مکح تسادکو هاشرپ
 در وی نامرک شود مک هک یهاش

 اررا نامر۲ فرح زوما دنر وخ

 ك کک | EE د را | 3

Ee4 کک ٍ 2 2  
 - نر لک ا

 کوا تاب وش ءبوا وا ییناتسب- یسجر

 هانپ عرب ادخ مالک تدصععءهز

 هللا سب دم تسااجن هارهاش هک

 *هلج تب وش «بولوا لث اشاک ی یعکیا کت

 - ردب دیر اغشا

 امرای رهش زا دوریم وچام كن زا

 ام رایرهش دورات م وريم ام

 نافعا (دوخ نیدلا عاج ) یسعجوا
 ردکز وا تدس وش «بولوا دادس

 یسب شیور رد دننیب یی هچرک مکشر تسین

 یسک دنیب یک شیوررا مي یی نم هچاک

 a ۳ و 2
 E ۱ دیشروخ ندا عاجش

 را قوس ء بولوا یر ك.نکولم ناکباتا نر

 كلهوس دلا ماسح نانلو یسیلاو كج وکرل ندنفرط

 ٥۹٩۰ هدنافو كہا یوم NK هلو 2 ترم لدخ

 تسک رم کو یا لاو هنر هدن رل رات

 . ىدا لالقتسا

 هد 2 ES وک ردق هنس ۰

 ا یتاو:ع كاتا <« بودیا

 ر قتم و لدام .ردشعا تافو قرهلوا نسم ف

 «قرهشوا دانسا تالو هنسیدنک «هلغلوا تاذ

 یمهدازردار .ردشفل و هاکرابز تقو یخ یرام

 - ردارب كنون هدعب «بولوا یناخ مر ندلا فيس

 «ردراثمروس تموکح یرلن وروت كنیدلا عاعثو یر

 نزوس اتم وک ام 3
 ندنکو لم یسهلالس یلادنا ۱ كلا عاجش



 1 A٤ اش

 بس تموکح هدرصم ۱ اپ ك> وکلا كنبلادىا هاش دمحا ن هاش رويت «بولوا

 £ زوةط تب هم ما كولم به رط هاش دم هد نګ رت ۱۲۲۷ ۰ ردیلغوا

 - هعاق (نارامهوک ) هداروا بول روس هرعشک ندنف

 (هکنیس تحار) را کما «نکنا سون هدئس

 .هدهسداشغل وا سبح هدارواو , لقن هروهال ندنف رط

 ؛ شا الا «رازملکنا هدناتسدنه «هلرارف ًابقاعتم
 هنتخ لباک ندنفرط ی. وکح هرتاکنا هد۱ ۲ هو

 لاک دروس OY چوا «قرهنلوا داعقا

 وا لف ندنفرط اا كماشنامز .هرکض

 هجرت یدنک «بولوا تاذر بداو لا رد

 هکءردشمزای هرک ذب رب هدیسراف ناسل یواح لاح
 .ردشغلوا عبطو هجرت یخد هب هج زكا

 تل اذ یا ی ۱ یاس

 تراهم یخد هددط نف .بولوا لدنوامد یسجرب

 دنا تحایس هناتس دنه هدننامز كمهاش رک | ,هلغلوا

 : ردکن وا تب وه .یددشلوا كلام هور یییخ ‹كر

 تدع ناناج راسخر رب هداتفا فاز را

 تا یاسر ا یر یک

 رکن وا

 یابد وش «بولوا لد هتم ی

 تشذکی نف رپ بیرفلد تب نم رب
 تم لاکن نمرخ 4خ وس نگر هم نوچ

 تسدر ناشدرپ فا ز ورد هدر وش

 تشذکب نم رب هچ هک هو نی تشذکی

 تا « هرم عذلا 2 كنوءيا بذا » 
 لر رس

 2 نالوا روک دم هدنس 4۶ رڪ

 دا[ تابوت «بولوا قو هد (هسدح) 0

 شلدناتعیب هنمدنفا ( ملص ) نیلقثاا لوسر ترضح

 هل ادم هدنرابز یجاغآ و مالسا لها ەدە هلغلوا

 ندنسلوا رج هتدابع كتمرح و «ندنرلکدتا
 عطق ه دنتو الخ نامز ( هضر) رع ترضح «ازارتحا

 لم» ٦ ندهرونم هندم س .ردشعا صا یساحماو

 ءبولوا لګ ر روش هلعسا و ید هدهفاسم

 ۳-۳ لدهنندم صد_نفا (ماص) تاّساک رخ ترضح

 شعا رارولوا لزات هاروا
 راع یکساو یراهراذم ضعب «بولوا هبرقرب هلمسا
 .ردواح یرا

 ءبول وا نده (یدنکلا) 8

E N ES O 
 تراور نا کا نا 5 دلا

 و د هدننطسلف - سس

 دو دعا

 الوا یسیجد تنهروک ذم كولم ,بولوا نوتاخ رب
 یدیا یسهراج دلولا ما كونا نیدلا مجت اص كلم
 ۳۹ «بولوا یغوا ر هدنعا لبلخ ندملاراشم

 کوا نالوا E كەوا كولم .یدشعا

 ۱4۸ «هرکص ندناتق كهاشناروت مظعم كلم ىلغوا
 لاع نالوا شمک هنمکح هب رصم یارعا هدنخمرات

 جلا ةكل-) «قرهنلوا داعقا هتخت ندنفرط هبرحم
 قوا هطخ هنما یدنک هلناونع ( لیلخ ةدلاو

 خد كرا ندلانع E کم كلام رد

 موکح یآ جوا .یدیشفلوا بصن هنتراظن كرکسم

 ۳و لع لما .هرکص ندکدروس

 وج یسءروس مکح كنوتاخر هدنامز ر هللوا نالوا

 السو ؛ هلسدارا ید: ىو

 9 فرشا كلم نانلو هدنشاب ۰

 شعا تغارف

 ندهس وا

 با نیدلانع هلایوم ءقرهنلوا داعقا هم یسوم

 زرطرب هدینو هدعب و ؛شمروس تموکح هنمانكنو

 هان یدنک «بورو ماتخ هب هوا تآودو «بودبا

 i ییتلود هب رک كولم «قرەتوقوا ۾ هیطخ

 ۳ نەر اف كسا هلا یوم .رد- ا

 زق واول نیما ردب) ما ا

 اقم ردلا ةر ءهل- مشق و هکعا 5

 وب و ؛ شهر دتا لتف هنرلیشاوح هدماج نا

 دشلرب-تبا لتق هدننامز كنبلع روصنم كلم یلغوا

 سی ونج لحاس ا
 و یمهیقرش دودح كنومرضحو ] +

 تسبااعش قرش هرتمولبک ۵۵٩ ندع قرهلوا

 ۱۱ »۰۷ هلا لام” ضرع ۱۳۳۸۲۳۰ و

 اس «بولوا هاکساو هیصق ر عقاو :ه دمق رش لوط

 ج چاقربو «رودا طض هفاسم ا هر وب

 ندنسهطخ ( هرهم ) .ردراو قلم
 واوا دودعم

 | هطخ ك ( رعش ) هد هرم بتک ضەب قجحمآ

 هروطسم ینیدنل و یوأح یبهبصق چاق رو یفیداوا
 جو وب هد « نادلبلا مع » یخد یوج توقاي

 .روندیا د

 Eos دام موق ید 9۹
 داع ) . بولوا ند هبریج ا به

 چرب .دوناوا دم یلغوا ك( حون نب ماح نب قلم
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 رارب ه-.موق دن گی دا رارصا 1

E.كناذ چاق رب رز هحور ندهبا  
 هک( م .زالا 5 E رد۔ مسا دادش ا

 هص دنفا ( معلص ) هرات هر «بواوا ندهنوکل

 حا یش دل وا ندنمأت «هدهسیا یوم ید

 هیون ی دره كلا ا رای ا هنگ

 هبقع لغواو ؛شلوا قرع- السا درا
 دا است لعوا) < .ردشعا تاور ندنسپ*

 ات نب سوا
 كتا نآ ناک 8 رم
 هدب .یدا تاذ ر فصتم هللا یوقتو محو م

 ندنسیدنک م اش لهاو : ش لوا نا و هد

 تافو 1 ۷۵ هدنګ رات 1۱ .ردرلشعا تیا

 ترضح دزن هک( هماع ن دادش ) س .ردش

 بەك ین [یصعتسم قدانعس هما ر «بولک گو

 یون تر 2< حادم هک ( یجرزلا تب

 «بواوا ۳ ردارب

 مقع ج . ید AE مازعاو هداعا هتد

 لها هک.( ی دعا دوخاب ا لسحر کا داد

 تاور هغرش ثب داحا ضعب «بولوا دود« ندص

 ت هک مش | ضرام نب دادش ) .ردش
 وش هدنرلف رشد یناط دنا ( ماص ) لس ر

 :ید

 اهکلهم هلا نا تاللا او رصشال

 رصتنر سيا وه نم رصثب فیکو
 تاعدیاف دسلاب :.تفرخ

 رده اهراعحا یدل لتاق مو

 مک رادب لزئی تم لو-رلا نا
 رشب اهلها نم اہ سیلو لح رب |
۱ 

 ةن یعنوا هک ( ینابتقلا هلا دیه نی دا
 كلا هدننابم یتأتومم تشک ثتراح ی هده

 فرش « كار هلک هی و ترضح 3 رارب هلدییو

 دروتسلا وا) س .یدیشلوا فرشم هال

YAO له ر ش 
 دروتسم یلفوا هک (یرهفلا یثرقلا ورم نب دادش
 هک (فوء ن دادش) س .ردشعا تاور ندنسیدنک

 دادش ) س ءردشعا تاور ندان ىل يلغوا

 ترضح *هرهطم جاوزا هک ( لا ىنانكلا داملا نب
 یا ن رفعج ترضح هلا ثراحلا تن هنوهم ندیو

 ترضح تام و قدص کد ابن ترضح هدع) بلاط

 ءامسا ) نالوا ش 2مراو ه )مضر ) ب اط یا ن ی

 ك(سي# تن یلس) یر هریشمه كو ك( سيم تف
 وک هدعب «بولوا نک اش هدهندم ادا .ردنجوژ

 كهف رش ثیداحا ضمب .یدیشعا لاقتنا هبهف

 هردنسز وار

 لا یا a مآ (Ghediae) ق وای

 کی ) هدنش نطق( توپ و 7
 كاا (دنالروقتسو) كنسهطخ ( قیوسن
 هدنسدلاغل قرش e ؛ ۵ 4 (نوج تنس) و

 هیصق ر رب كنىزافو ( دنالربموترون )
 یو ریمد ینایآ ا ٩۲۲۰ بولوا

 .ردراو یاحارخا هتسارکو یسهدیرتسا روهمشم

 واو مانع

 .ار كدادش هجرتلا قباس «بولوا

 تم وکحت ا ندنامش یغوا داد شو ؛ردنرد

 .ردشعا

LNو و ها  
 ۰ ۳ “© ك

 هدننامز هبعالسا ته وک «بولوا نا

 .ردشفل و یار

 ۱ یودش

  رهز نا روهدم ه ط .یدیا ی نر لوط دن

Eو « بو دیآ تأعت هدهءادشا  

۰ 

 اطا ریهاشم (-- د2# وبا )

 ه دم > و ته «بولوا ندا

 .یدا ندنسابطا

 ۔ وح رها شم ( هصاخ ن دز ۳

 ندنخرات 2 «بولوا نديون یوو

 .یدنا تایحرب درک

 ( هرآ ول) و اوا كن هسنارف (6۲6۲)

 یو ) «بولوا رهن ر میت مک

 یو) هلام ندنرلک:ا یلیع كن رغاط ( مودود

 هلاعت هدنرلدودح یرل لابا ( هزورق ) و ( مودود

 یناچ ( هدران) ندلوص .كرهدبا نایرج یرغوط



1 
 كتلایا وب ء هلبا لوخد هنتلابا ) هلآ ) ا

 ندنچما یسهبصق (نوسولتنوم) و ,قش ینسیبرغ مسق
KETE 1 

  ءذخالادم» یناح (هسناموا) SNE «كرەدىا او

 | یرغوط هبیبرض لاعث ,كرهک هتلیا نالوا یمانمه
 هلل و دح یماص ر نوزوا هلغامر | (ءرا ول)و ؛رود

 | ندلوصو ( هرو ) ندغاص هم کص ندکدتا طالتخا

 «كرهنود یرغوط هنرغو ؛ریلآ ینرلباچ ( نومآ) فرش تب دح رب <« بولوا دودعم ند صه لها هک :
 دودح كالا و و ؛رریک هنتلابا ( رش عم را ول )

 (هردلوس) ندغاص و" نایرج هدنرق یسهیونج
 ( هرآ ول عم هردننا) «هرکص ندکدشیا ذخا یناچ

 (هردشا ) و هلیغامرا هرا ولو ؛رولوا لخاد هنتلایا

 هرکص ن )دکد شا رب هلرهن وب «قرهفآ اب زاوتم هلن روت
 .ود هنفامرا هو هد رو یس هس رغ دودح كتةلاا

 «بواوا هرتمولک ۳۲۰ لوط كنسارح .رولک

 هدننامز قافاروق -ردهرتم ۱۱۱ یاشینک ی طسو

 یلنیرد ؛بولواقوج هدنناضبف ءهدهسیا زآ قوم

 و كوس 7 .رولوا

 دلاس و ریس یرللو

 ٤ٍ دح ضعإ و لاب هب هرتم .

 ایا كل هسنارف (60. 18 (6۶) قلاب ۳

 ندنجما «بولوا ندنس هیطسو تالل ۱

 .ردامسم هلیمسا كره یاییلا فن آ ندا نایرج

 (هیلآ ) ابونج «( هدوین) فرش <«( هرآ ول) الاش

 ( رشعمرآ ول )و (هردنبا) یخد ابغ «( هزورق )و
 عن ۷۲۰۲ یه س ةحاسم .رددودحم هل رلتلایا
 6 یسل اها ۳ ۵ ۵ ۲ 4٩ ءبولوا هرتم وایک

 (هنوو )و (یرب) .ردیسهبصق (هژرو) یزک
 یسضارا .ردعغلوا a ندنعسق رب كن را طخ

 .ردتبنم هجدلوا یغاریوط «بواوا قاموقو زود
 لزوک ؛نتک «موزوا «تابوبح یفالوصح هعلشاب
 ك ینح كارلو .ردهاس و هناتسک «ر ونک

 یرلنویق ضمب ندنسذج سون «بولوا لوبقم
 ایفاغوطیل هلا روکو ریمد یتداعم .ردراو یخد

 ندرلیشیک یروماچ یجهلولو یرلشاط هبنبا «یشاط
 و لب را هناغمکو دو هناخ ریمد هردنرابص

 .ردراو یراهقرباف هراسو ییچ «ناسرو «یزب
 هبهراس و هلچرهک ,سانو «یتا زوج «كوب ,ریمد
 مسقنم هباضق ۳ تلایا .ردراو یناجارخا یلیخ قلعتم
 .ردیواح یهزاد ۱٩۲و هبحان ۲ بولوا

YA بار ش 

 1 2 رز هجورت  ند هباوص

N۱ لیحارش 7  

 وا فرغم هلهالسا فرش «بواک هیون ترفح
 , هک ( یدنکلا هرتم ی لخارش) >> یدیا

 اه Ema ردیسوار كف رش ےن د ۳۹ یرقنلا لیحا

 .ردیسب وار

 o تاب وش 5 ]ید

 ناناح * یر تقاط نیز رتشدب مرا دن

 نادرک نابرهم ارایرهم ان نآ نهرب ایادخ

 ,رآ ریزفروک هبقع هلا طول رح هعا

 اوت «بولوا غاط رب ۵ رس رش

 طرب هلاق ندرلطرن هدنرزوا .ردط و ص هنس رلغاط

 هارخ كنعدق رهث ( ارت, ) هلج نازاو هقتعرات [

 .رددوحوم
Eاب دنفا مها |  

 1 o هدار یت رش

 ر هر نالوا یرصاعم ۰ ردبل هسورت .بولوا

 ۱۳ عا قبسیراهضرادمو هناعم هللا
 ۳ *اوا لدبم تع یراتتیابم ءهدنرتکههبروک
 هشا ی.رافو کرت .ردشعا تافو هدنخم را ۲

 : ردندهلج وا تيب وش «بولوا
 كيت طخ لوسا دبایرد هکدیاب یماک |

 تسیچنوقای " هوش دن ادن صقار ھ هرو

 ۱ ور رش

 کا «بولوا هطا رب هدناباقم یی رغ لاعثیانم

 لآ ثاث+ ۰ ردقطم هنر ( هنوگلهریس ) و عبات
 ۰ ردهرتمولرک ۰ ه یو هب رغ ندقرش «بولوا

 ۲۱۸ هلا یلاعش ضرع ۷۳۲۸۲۲ یسهشوک
 وب راط رب ندءهرق .ردعقاو هدسغ لوط ۲"

 ۳ .ردراو یوک جاق رب هدنرزوا .ردشلرآ

(Cherbrooke) ( =یاسآ  

 همت ( نوبنیمود ) كنبل ۱ فر رس

 لآ توم) و هدنتلایا یک كنسهطخ ( هدانق )

 ریمد ۳ هدنسبونج قرش هرتموایک ۸
 هبصق رب ىزك قاعس هدنمطاقت هطقن كنطخ

i. 

 وا
Ê 

4 ۸ 

Cherbro ( ) كنا رفا 

 ۴7 2 هدنسیش راق ید رع



۱ ۳ 

 ندا نابرح ندا و یسلاها ۰ ۱1:3 1

 .ردر او یرل هقن ر افى حر ییدریوچ كنم ون (غوفا
1 Cherbourg ( ۱ ) كن هسنارف 

 ك )ولالا (هعنام) عدو رش
 بولوا هلکساو رهش ر هدنسب رع لاعث هرم وا ۷۱
  اکعسا نبتم «ینامل یرکسع ءیسلاها ۵ 0۸

 بتکم یلخاد یئ
 ۲۵ ۰۰۰ هلل هناحتنک یواح یدلح ۰

 هة ET لمکم < یمه رحم ۷ _نک یواح یدلب

 « یسهبلک تاج ددعتم «یسهزومیم هبط مرا 2

 ,هلتناد «هلئاف ,یرلهاکتسد صوصخم هنلاعا نا

 یر هد ۶اب د هلب را هق ر اف مراکش هوبیک یازح

 .ردراو یتراجت كاشیا یلیخ
 ۰ 2 زا فی هرتلکن ۱

 ك (رتسج رود) و هدنتلابا (قسر ۱ ندو رس 3

 لاعثهرتموابک ۸
 6۵ ۰ ۵ ۵ «بولوا هصق رز هدنسبب ع

 رم هام هسدنه ید دادعا

(Sherborne) 

 او مشیرا  ہلتناد < هکود «تزاف «یسلاه

 .ردراو یراهق راف

 OE را | ی ۰3
 هدنرانک یزفروک هرصب و. ةد سال مچ

 . ردراو یسلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا هلکساو رمش ر

 كتاذ جاق ر رز هجور رس و

 هک (سوا ن لا ردیعسا لت 0
 فرش ثتدح رو شو وا اب هدصح هدعل

 مالعا هک ( یا لیتحرش )  .ردشعا تاور

 بس ,ردسوار كف رش ثادح رب هدنقح توس

 نب لیحرش ) س . ( ییابضلا لیبحرس نشو او )
 وا ( س .ردجوز كڭهالادبە تذب ءافش هک ( بیک

 ندنسهدلاو هک ( یدنکلا هنسح ن .لیبحرش 6

 ًاعدق ربارب هللا ( هدانج ) و ( راج ) نالوا یراردآرب
 ترضح هدعب .یدرلشع | ترعه هشدح «ب واک همالسا

 « كرلردنوک هماش هدنرانامز (امضر) رو رکا
 تافو ندنوماط هدنخرات ۱۸ « نکا لماع هداروا

 (یدننکلا طلا نب لیبحرش دیزب وبا ) -.ردشقتا
 سمج ندنف رط هوامم ‹ بولوا 0 فلتخ قب هک

 نوجا ( هضر)) ناثع مدو ؛ شفلوا صن هنکللماع
 ك(هضر) یل ترضح «كرهدیا قو وشن هرز ذخا یخ

 ن لبحرش نچ ر لادم وا ) س . ردشفل و هدنلع

 - وا دودعم ندهرص» باعا هک( ىجا نا دبع

 لب ۳۸:۷
 . رد دعا تاور ندنسپ دن هقع 3 داغ ولا

 بولوا ندنع لها هک ( لالک دیه ی ك یر

 ترضح فن أح هلاک ن مملو هلالک دبع نب ثراحو کو

 .یدیشلروب لاسراو بز تواس همان رب لند وم

 ۔ار كرش ثیدح رب هک ( لیبحرش ورم وا) سس
 ه دعا هک ( ینقشلا نالبغ 5 نت س هردیسلو

 تاور فا رش ثا دح ر «بولوا نک اس هده اط

 رار هلبا للابد م ندنفرط یوق فیق . ردشغا

 هردیر اک نک › نالوا ثامبا ه یون ترضح دز

 (لییبحرس بعصعوا ) — . ردندهبا ید یرد
 هنغد دلوا كع د تق رس یسارتشا كرەلس كق و رسم لام هک

 ی لیبحرش) س .ردیس وار كف رش تا دح ر راد

 ۰ ردفورم» هلببقل فیفع هک ( یدنکلا برک ی دعم

 ندنسارعش نارا (یداه دم ازرب.)

 ید هدتنابط رد لزاریش «بولوا ك

 وش .یدشعا تحاس هنتسدنه .یدا راو یتراهم

 و دن وا تاب

 لغیرد مراد هک ار یی سوءا 5 تو

 راسکتس ناشیا یاهتع المزا دو مداب

 ۰ هل روس توس
 ۱ لب ره

 یهدنزکد قتاردآ ( 00۲۶0 ) 3

 ندیرارح ناتسزاع و امسوآ 3
 هرج وا . ردد“ هنتلایا لحاوس تناتسراحم «بولوا

 یزنروک (ورنراق) یکه دنسهرا ناتسناورخ هلا

 هطا ر راطو نوزوا دتع هونح ندلاعش هدنلخاد

 ۲ قجمآ هدر ضب کاو ۱۸ یو <« بولوا

 « بولوا 9 ۱۸ م٠ تلاها . ردهرتمولک

 اک اس هد هبصق نالوا یانمه یسهداژ ل دنفص)

 ام هنسهدام « هلودلا فرش »

 .ردراویخد یسهبصقر كجوک اهد هلیمسا ( ورزوا )
 «یلوق . ردراو یوک رب هل عسا ( هنارو ) هدنراطسو

 .ردقوج یرلهویمو یرلجافآ توطو نوتز «یرلغاب

 .ردلوفشم هل ارت اب هدی مسق ر كت رااھا

 | لشرش
 ۵۹۰۰ بولوا هلکساو هیصق رب هدنب رع هرتمولیک

 رازح سفن كرازج (Cطeا181)

 ۱ ۱ ۵ كن رهش رازحو هدنتلابا

 كحوک و یس هةتع رانا قوح ر هدنفارطا «یسلاها

 «بولوا یکسا كب هبصق و .ردراو ینایل رب غیصو

 رلبلامورو ؛ شفلوا هيمن ( لوب ) ندنف رط رلیلهکیتف



 فر ش

 تفو وا « بول و تروش هل مان ( هرصبق ) هدننامز

 و یسیمومص زکص دارازح ناند ( هناخروام)

 . ئد شل

 هدننروص یر هارو مدق رش ر بارخ هد رم ات

 مالا نوفارغح «بولوا بارخ ۵ دعا

 كعدقرهش هدرلنامز لوصو تبار .روسشلوا فی رعت

 «بودبا لکشت یسهبصق مالسار قد هد یر هارخ

 . ردشغلوا هطاحا هلروس  نالوا یسویق جوا

 .ردرشق | لیکشت هلعرب یی هدنجراخ روس رازسنارف
 ۰۰ یرابشحا راه و ۱۲۳۰۰:ینلاتها رشا ق

 ردنا

 نارا و

 E تم

 بولوا ندنناداس نوزق ( س ازریم ) یسیجنرب

 هلک ارث س ه دمر .یدا یروظنم كن وفص سامهط داش

 دن سا رعش تناذ یا

 هل س هداز ۰ یدنشعود ندرظ) ء قرهنلوا ماا

 یلغوا كناهج یضاق .ردراویراعشا راد نمو سیاس

 . ردروهشم یخد هلک خد ( ناهج فرش ) «هلغلوا

 یواح قس كم .ردشعا تافو هد نزا ۸

 : ردندنرامشا "هلج تیب یا رب وش ۰ ردراو یناود

 راهب داب EE دز ویم

 رای هداب ماجو ريخ ایقاس
 لک مسوم هصاخ هداب دو شوخ

 راهب لصق هصاخ شیع دو شوخ

 ا یعایر ود . ردید

 تیور زا روش تسیا هنامز هک نآ یا

 تیور زا رو لاج دوب دیش روخ

 مدد رتک زور ود نیرد و یور

 تیود زا رود یوم وچ تغز مشک

 ( زره سراوشا وا )| را ملا
 E هان )۱ ی

  نکرن هلودلا دضع ) «بونلوا دم یرادمکح یجنز

 . ردیلغوا ك ( هيو نب هلودلا
 ترد «بول وا ی کاخ سرافو نام رک هدنګ رات ۳۷۲

 که ی تو ةداروا هم قج

 ماصعص یردار نانلو امالا ريما كرهدنک هدادعز

 .بوتوط ین ظرف فک هتل اس یغیدقبح هنلاقتسا هلودلا

 هددادفب یخد اس یعشر هکچ لمم هش رو

 تافو هد ۷۹ «هرکص نادك روس تنطلسو تراما

 ۰ ردشعا

 ۳ هدننافو كتردن

۳۳:۸ 

 .دنک لاها ,بوبلاق یذوفنو توق .هلکغا طبض |

 3 UF هح ه وبا ) 9

 2 نوا ا رب | لود 9
 ۳ را هلودلاءاب) «بوتلوا ده یرادمکح

L2٤ یتمب هدننافو ك از دن . ردلغوا 4 ( «  

 هددادغب هلتا هلودلا ناطاس یردار هدنخ رات

 غرد تاکر ةهااط هدعب «بولوا اصالا ريما
 هلاص الاب <« هليا عفر ندهبطخ

 تراما نامز زواج ییهنس شبو ؛ شلوا امالا ریما
 .ردشمتا تافو هد نخ رات ٤٤۰ «بوروس تنطلسو

 قمان كنردارب

 2 . یدا راد 3 یحاص هنسح تربسو لداع

4 

  ۰ E(شیرق ن ۳
 هل رخاوا یره نرق | هلو دا و

 هژالس لءقع ی نالوا لوم هفاع هدنرف

 ردن هدنخځرات ۵۳ «بولوا یرادمکح ج

 n لص وم ست ٩۱۷۱۵ ک شلوا تا هشد رق

 .یدا شعا مم هلسحاص اهر «بولآ ینارح

 ندلارونو ریهح هلودل ادم ندنف رط قوس ءاشکام

 یراق هبهجرت بحاص هلودلا مسق یدج كدیهش
 ۶ لودلا دم .بولوا رومأم هرکص قوس

 ۱ هک اطنا هد ۶ ۷ نم کما ندک دا طبض یلحو

 هدهرا ,نکریشیلاچ هکعا طیض ندیقوعلس نایلس
 ون وا لوتقم

 با و ۱« قوتسلا نا »]

 «ورصع یا نا »و «یزراب لا فرش
 1 [. هلروس تعحاص هنن رلهدام

 یی لا فر
 كن هلالس یدهم ی در ۵

 ىم كنهروك ذم تلود «بولوا یربما ی وا

 ,ردیلفوا كندلا سعث و ینوروت كندهم نالوا
 هدبهذم و ,بولوا لدهبدیز ها یدهم یدح

 فرش .ردراو یخد ینا رب هلیناونع « ماکعالا»
 «بوروس تموکح هرکص ندلبلخ دیس یم ندلا
 ۹ فرط اعا سیوا هدنخرات ٩۰۳ هدننامز
 یزعن هدعبو ینرهملن رامزو دز ندهبنامع

 و
2 

 کت



N Sak E 

 میرم ناب درو تا فرش 6 E E EE : ۰. هه
 تلود و یغوا دا دم ندلا رون بولوا یسعجوآ

 زر دین کن کاهش رزوخ نیدل |عاعت یس وم تنهروک

 ۳ ۰ ا ندنتافو كرتسر ندلا فيس یردار

 شا دوم ب هدنرلګر را 2 زار « هده سوا

 ردا تو

 E ۳-۱۵ تب 3
 "هرم ید ندداو بولوا ندمالسا یا 3
 ندلا قفومو ندنردب یط .یدا راو ۳ و

 قوچ ك .بودنا لیصحت ندندادنب فطللا د

 هرباک او كولم . یدیشغا خاستسا و هلا ٩
 هعل اطمو تدح و یتاقوا رثک ۱ ,بولوا بنت ندددرت

 شات ك کن ز ندلا رو لدام گلم .ب ےگ

 نیدلا بذهم و هتابط شاب ریبک ناتسوای 3 ۱

 تافو ندسنلا تاذ هد ۷ ترا هدق

 هناضعا تنه و ناسنالا قاخ یت باتک» ءر

 رب ریتعم ك راد هنایح ول وسوف هلن ا ونع « ایفانمو

 كداص یا نا هل « نوناق » كاتي ناو ۱

 یر هبشاح هناتک ین اونم « ننح لئاسم حرش

 تب کیا وش «بولوا ید یرامشا قو و ء .ردر

 رع فعلا لا ایدلا تب

 اهضعب لهج ىف ماعنال م اک
 ضعب ىلع ءامدلا كقسب  ماسع

 .اشم (لیعاعسا - شر 9 9

 - وا E ۱ نیدلا فرش ۱
 كما-شمزراوخ دم ندا ام ناو , بول
 E قوج كو شل و هدنتب ابط نرخ

 راو یهر وم و هعیدن کا ام .یدبا شاوا ل

 ءردشعا تافو هدننامز ككملاراشم رادمکح .یدب

(3 

۲۸ ۹ 

 . ندسیردن و ندتابط یارجا اذه مم .یدریرب |

E 

 « هراسلا ی-راف هلناونع »۴ هیهاشم زراوخ "کریخذ

  ۲اسل یسراف هن هریک فلاتر ېک نددلج
 ضارغالا باتک» «« یالعلا یا باتک» هدنن «

 هردراو یرا چوا رکید هلبرلت اون « راکداب » و

 هحور ندنصارعش نارا

 ا E ن | فرش
 (هورقش) بولوا ي ايةبصأ ) هللا لضف ) یسیجمر

 هلغلوا ناز زا و باوح رضاح .ردرومشء هل یا

 یاره ضم .یدیشعا زارحا یتاونع ارمشلا كلم

 هرظن هن « بهذلا قاوطا» كن رشخمز .ردراو یخد
 هفلب "هلاسر ر هلناونع « بهذلا قابطا » قرهلوا

 ضعب ینالسرا ن لرفط ناطلس ندناکباتا ۰ ردشمزاب

 ءردندنرامشا ءهلجتب ییاوش .ردشع | حدم هلدناصق

 تقرب داب هتسکش شیاپ هک ید
O Seداب ۱ زود سرم  

 خاشرم زا دمآ هولج رد وچ لک
 كمآ دای مس ڪ یور و كلر

 (یار) «بولوا لز ربت لصا نع کا ا

 او رفظع ی روصنم ما رد راعتم هژممقا

 هب همفاق و ضویعو رعش . یدا قاع ءارعشلا كلم

 « رعسلا قئادح » كطاوط و ندلا دیشر قلعتم

 ا

 هلناونم « قلاقلا قادح» قرهلوا هرظن هناتک

 ۷۹۵۰ . ردراو یرامشا نتمو ییلات رب ربتعم كم

 5 اعشا لج یعار وش ا ه دنح دم ( یرتسالا

 جارفتسایمسا كملاراشم ندنتالک كون .بولوا ندنر

 : رونلوا

 رسکی تلاو شیب ناهج تسراوخ
 رطخو ار ید وت باقلاز تا س

 ريخ دش ىريس ترب سالا ز

 ندمولهرثک | «بولوا دز (یلع) یسعچوا بس

 ۰ ید راو اکو اس هف وصا و رقف قبرط و یه رب

 لوا كلا قف و « بولوا هدایز ك قراهم ی رارعم

 «رظانم » «« للح » هدیابونو ؛ ردنادو ندیا نودن

 . ردا از هلاسر چوا هلب ران اونع « صنف »و

 ی خرهاش نب مهار نانلوم یک اح قارعو سراف

 .یدبا راو قو داقتعا هداز هب هجرت بحاص كروت

 لاوحا كندالواو روع هنرزوا ارا كہلا راشم

۱۷۹ 



 ف ر ش

 -رفظ 9 هدهنس ترد یرزوا قلوا نیم یس هرات

 ماعا هدنخ رات ۸۲۸ بوزاب باتکرب هلسناونع « همان

 هدرز هلل ردن هدنفاقح وح یناونربش يلد .ردشعا

 تافتلا كن هجرت بحاص فداصتلا لء یدنفی داغوا

 . رودنا ناس هدنسهرک ذن

 : ردندنرامشا *هلج تس وش

 یتفیدل وا رهط م هنسامدو

 تصرپ ی نادنر رکنم شابم قوص

 تسه تسود سکع زا یوترپ لاپ ردناک

 - وا ندناداس (اضر س دیس) یسمدرد س

 انا بول

 دوام .مانشنامژ خرهاش یخدیسیدنک «یک یرلق دلوا

 رب هدعب .یدیا یغئوسشاب كراوزتسو یدقعم كرلا

 دقم و سوبم هدیدم تدم ینالوط ندنریصقت

 هلیعافش كدمحا رب نیدلا ثابغ هحاوخ تیام بولاق

 ندارژو ه«هشامژ نارادن رس یدادحا و

 .ردشلوا دوش هدنخرات ۸ بوبارعوا هبارتفا

Eردندنرافشا *هلج تب : 
 مسانشن اراپ ورس قیسمز دنج ام

 مسانشن ارادخ و عسانشن ار دوخ

 وت يل ط ارام هکیوک نی رد هج وخ یا

 مسانشن اراضر یوک زج هکبلطم

 م قشات یاشکش هردر ومشم یغب دل وا ندلاک بادرا

 هاش .ردشع | تافو هدنوزف مو تلاش یی دل وا زو

 هلاراشم «بولوا تایحرب هتشاماو ی وفص بساط

 عاص یغالوق یدقدنل وا لوق هروصح ندنف رط

 IAS دمودتعیا ES الو .هلغلوا

 :ردشلنوس ین«ءهطق وش ةهادب

 مشوک دشن قدص ا یارک زا

 یيغرد دوب هک ارهش لوق

 شوک "ینارکز ک دوب نآ یاج
 نیمزب مور ورق رس ات یاپ

 «بولوا ىن اهغصا (ینافش سحر یسیعتل ]

 «رادس دی د»و » تو ره« ظ 6 تقمقح نادکع»

 تافو هد۱۰۳۸ .ردراو ی-هموطنم چوا هل رلن اونه

 هردشعا

 ندهد افضءارفش بر اتم و
 5 ور دنا

 دنا

 «بولوا یلهسورب (-دیس هداز فرشا) یسیجنرب

۳۸۹۹5۰ 

 ۳ هد ۱۱۰ .بوغوط هدنخگراا ۰

 1 وردک و تاب وش هودشعا
 یاجح نوچ ندنزوک ناح كدرېديک

 ر زرلانیب فرش ديس نوک وب

 ۱۳۱ دم ندارم د کا
 لوخد هسیردن قیرط «بولوا یلغوا كنبدنفا زگاف

  :ردکنوا هعطق وش .ردشا تافو هد ۱۱۰ هللا

 4 هل وذم اف یدناق بودا تلاعمه یب

 1 هیوعح لر كشرس بالیس یدنود

 .  لاکرهم لوا فرش طلا ییدتبا هبیریغ
 ۱۳۳۱0 عام رای همتا نت رد

 | فلاس (-- لبلخ هداز ینابح ) یسحچ وا س

 ا ٠۲۱١ «بولوا ىلغوا كندنفا ینایح هجرتلا

 غ و ط هدنس هبصق ناتسبلا كزغاخس شع م ءدنخشر

 E سرد هوم ندکدتا مولع لیصحم ندنردب و

 ,EL هدنندوع هنتطو «هلبا لیصح لاک ۱ .د رهلک

 E ا حرش یتس « هب » كنندنفا یهو هداز لبنس

 هدنتدوم هتداعسرد هدنخم رات ۱۲۰ «قرهشایغوا

 ك ءان «ےدقتلاب هب یهاشداب ترضح روضح یجرش و

 (توکللارارسا» راد هب هدبدج تئهو ؛ شلواةافاکم
 ا « توربلا راکفا » یبییرع باتک یلناونم

Eتو  

 ردتمکح ناتسلک شوخ هن یغاب لاج

 ردتمکح نالبلب رزک هدن ۲ رالکوک

E EESءبولوا و یافت ام  

 ۱ Eee .ردن رق تک لس نادنلست

 ین لزوک . یدمهلوا مولعم ینافویرات ءبوغ

 ۳" یناود عوبطم بولوا یزامعا و

EFE۱ : ردندنناحانم رب تاب  

 هلبا ناسحا قتسم کد یهلا ای
 هلا ناوارف هدهقح یفطل و مرک
 3 یرلشیاتسو تاحانم هه صو ر

 هلا ناوید روز تیا ترفغم بیص

 ۲ا1٥ ,) قرشم یسب یعوط اقوام

 راوررآ یعسا و ( 1e Levant نرس



 تلنارسآ هاکو هنس هعطق LET ek ا هاک

 9 قرش یاصقا

 هب هر واج هلا ین

 . رارورو هرصم ن

 یبح دنه و نیح هد ىع یدقا ق رشم ۱ 1

 |قرش
 لج تب وش .ردندن راقا كور يل ی

 فرش هجرتلا قباس .ردبلدز بول

 نارام نایک تعارف رہ مداوخ
 یئاج مدیدن هنانیم ۀشوک زا رتشوخ -

 كرد 07 E اق

 ا

 كي هنامع تلود و ییا مدد فرش

 شلرآ ندناتسراغا هلبلابخ “لا نالا الا
 E هنب ندنتهح E 9 < هدلاح ی

 ا ا ترک دم تب الو E هنا

 رد ی یخد آن 2 ا هنرداو 3

 ۲ ۵٩ هلا 1

u ۳۹۰لو ط ۳۵ ۳ ۰  

 ۰ ر 5

 ۱۳ و ىلاعش ضرر 1

 - هشوک ییونج بر «بولوا مقاو هدنرهرآ رم
 یمظعا لوط نالوا ا :e ندنس

 ۰ ه دنتهج قرش یت عو ۳3۳ 2 0 . هدنر هتروا 3

 یس هڪ س م .ردهرتمول يک ۱ ٤ ۰ هدنتهح برو

 « بولوا هرتمولیک عبر ۳ ۵ 9 NV در

 : رریشنم

 یدوهی 1 .or راغلب ۳ ۰
ve.هناکنچ ۶۱۷۰ | (قاموپ و كرت)مالسا ۳  

r oیتمرا ر اإ مود  

 یلونج برعو بر ناقلاب الاش لیا مور قرش
 نالوا لوق ر كيودر هن ابونح «بودر ندنتهج

 طاع هل رلغا اط ماطر رکب دو هلل ایج ,ARS ناقلاب هرق

 یغامرا تک نالوا نصنم هشزکد را هطا ,بولوا

 یادم ز رکاب .ردنرابع ندنمق یراقو كن هضوح

 ندهضوح و رلغ اط ماطر ضم زآ هدنسق#

 هدتهح ولو روشلو هدنسهلب ام زیکد هر «بولیرآ

 هرالوک برف هلحاس او هروک دذ مرح یاچ كج وکچ اقرب ۱

E 

YA0\ 

 وا ندنسارعش نارا ( د انالوم )

Roumélie Orien-) 

 رزهجور هچهذم و تیسنج یسیلاها . رویشود

 قر ش

 هئي هدنف رط چا دا رلغاط نارآ یهلام و .رولکود

 ناکود هفامرا و و هدنرهش هنردا بوا وا 15 هم

 یبا مور قرش .روینلو یسهضوح كنبرهت (هجموط)

 ناشالوطندنف رط ره ,بولوا هدنم> یداورب ماو
 لئام مطسورلاوق مثاطرب یرغوط هنسارج جی رلغاط
 کیا رهن یار . كرهدیا دیدع رازاب هدننروص

 كنس هلساس ناقلاب روی دبا لکتن هووارب مساو هد هدنتهج

 كنراهورذ نانلو هدنلخاد یدودح یا مور قرش

 قوم و) نالوا یعافترا هرتم ۵٥ یراکسکوت دا

 «(نابو) نانلو هدنکاکسکو هرتم ۰ ء(هلاح

 هرتم ۱۳۳۳ یزافو رومشم

 مور قرش كنسهلسلس ناقلاب .ردهزیاسو ( هقیش )

 هدنتهح برع هوش اپ بولوارآ یرالوف ه دنتهح یا

 هلا ( هروغان درس) نالوا دتع ردق هنرق هبلف ات

 دتع یرغوط هقرش ًانزاوتم هتسهلساس ناقلب
 هردا هروغانرح) نالوا لصاو كدهنسب داو هحم وطو

 تازسرعتکیاو E EE كرکو كا كنور

 ۔ رق یلحاس زکد هرق .ردهدنهافترا هرتم ۲

 نالوا هدنعاقت را

 هرص رر هسا یرلغاط هاو سودنآ نالوا هدب

 قرع لاعش كنطا مور قرش .ردنرادع ندره

 طور هتسهلساس بودر یتس هلساس ناقلاب هدندودح

 # ردا قیر ندنسهووا هنفوس یسداو جو

 ۱ ۲۲ ۵ ات (هع.وشا) ندرلن و «بونل و رلغاط قاط

 یعافترا هرتم ۱۲۷۳ دلراب هرق نانلو هدنسشراقو
 هرودیآ لکشن

 هرم ۲ ۰ اط ك كلا

 یزافو ناقحا هدنراهرآ .ردراو

 كا تودو

 و هرتم ۲۱۸۷ «( نالآ یسوم ) نالوا یعافترا

 زا هرم AN (هکتوس) «نانل و دز

 ۔ و هرتم ۲۰۸۰ «(قاطب قاراق) نالوا یعافت

 كسکوب هرتم ۱۸۸۰ ۰ (كنسرب) نانلو هدنکلکسک

 (هعلایو) نالوا مفت م هرم ۱۷۲۰ و )4ا( نالوا

 هقرش هلناعن ندنغاط نالآ یوم یربت جم .رد
 هلام بودر نع ندقرش «كرهدا نادرح ییعوط

 هردو الوا «هقڪ .نرد « هر ق دزد ند

 ی٤ ندل وص و ءرارهن ۳ درب یک هیلو فو

 قآ صک « هنایودول ےئل و وت ندنس هلام ناقلا

 شم یک هرد لزاس و هزدوعوا هود لوک «هرد

 ندقدل 1 یر دوصو و ؛ریلآ را كحوس

 ر راط بونود یرغوط هقرش بونج هر ندر



E 

 ق ر ش

 هجثوط .رولوا ل اد هنتیالوهنردا .هلروس ندزاف وب
 «هلئاعن ندنرلک:ا ییونح كنسهل-اس ناقلاب هسیا

 یرعوط هقرش هد .ردبا نایرح یرغوط هونج
 ۱ لزوک. یهدنسهرآ هروغانرح هلا ناقلاب «بونود

 یرغوط هونج هنب «هرکص ندکدتا اورا یبیداو رب
 | ندقدل | یب (هرد قعصا) نالوا یمب ات هیحاشارو «رود

E -هرف .رریک هنتبالو هنردا ءهلزواګ یدودح  

 ء«هرد یحاح ی رل هعاشاب دارل رهن كحوکن اکو د هزیکد

 یرب سودنآ «بولوا یسهرد هبقفو هردنام «رلیحاح

 وا بصنم هناوک سنو هرق یه دن رش زاغرو هد

 سوغرو یلحاس یهدزکدهرق كنىل امورقرش .رول

 یرلناهلو یوق یلبخ رب .بولوا ترابع ندنزفروک
 .ردنسهلکسا سوقرب یکاشیا كا هکر دواح

 لزا بس هنراک زور لاعش یسهلساس ناقلاب
 «بولوا لدتعم و عالم کف یساوه كلاود قرش
 نوتبس ندناتسراغلب نالوا عیات هنساوه كټ هسور

 هدرارب یکءدنبرق یلحاس زیکد هرق زکلای «ردیلفرف
 هدنلب امور قرش یلادتعا كناوه .ردنرس نیشیق اوه

 هک ا تمدخ هنل وصح هلن رنک ات هه ونتم تاللوصحم

 یابوبح نالوا ترابع ندرصم و یاد غب هجعلشاب

 «بولوا قوح هدیسهرغم راعا “ی کیفی دل وا قوح

 قوج كب هدنرلکتا ناقلاب .ردیلتذل كب یرءویم

 یتیلکو «رولوا لصاحرلهوزوا لزوک «بوناوب رلغاب
 هدنراراوح هبلف صوص ا يلهو هدهووا .ریابا بارش

 ضعب .روئلوا عرذ یخد سات .رلبر دشیت مر

 لک قوح ك هدةلئازق صوصا يلد و هدرل داو

 لامعا یغای و ینو ص لک ی تبلک «بونل و یرلجافآ

 «بولوا قوح هدیرلحافآ توط .روللوا جارخاو

 « ماج یراکتا كنغاط بودر, .رارلس یحو كرا

 هلرلنامروا یواح یرلجافا راس و هشيم نکروک

 یرلنامروا یرلب روس 24 قج٢ .بولوا روتسم

EETلتیلک «بولوا قوح هدیرلامص .روزو «  

 ندنرلیغاس ؛رونلوا یعر یر روس i نوق
 .رونلوا جارخا یرد رادقمیبخ بول اب ابعو قایش

 تاناوبح راسو هج هرق «دروق «ینآ هدرانامروا

 .ردقوح هبشحو

 قفوا هل ڪس قاش و ابع ناذلوا فرص هدنلحم

 كنباب امور قرش .هسرونلوا انثتسا هدام میانص كۆت

 قانازق « بولوا یجارخا یغای لک یتعنص هعلشاب

YAoY 

 دشا هلتمنص |
1 

 الان دا و ۲ ۱۲ ۵ ۵۲ ا SE ا

 هردشعوق هنلاح هسوش یراهداح ۱

 و حوا .یدنا راو یس همان. تراهم جو هدیاستا ۱

 E هنکالعم كن دوم لغوا ندنف رط روصنم ۱

 هود فک ید وا ۱

 قار س

 reins ]وا هاب وا و

 زواعنم ین وایکن ویلم ترد . راردنا لات

 ۱ رب بولوا لصاح لک |
 تولوا د یاانرف ۱۲۰ 7 ۰ هک رول

 3 هب هرتاکز | یوا «ه هسا رف یدرد هدنوا كیوب

 ۳۶ هدلا یکدم ۰

۲ 
3 

۲ 
۱ 

 ات ارت سوا هد یچ

 كنناحارخا .یدا هدنرلهدار قنارف ۱ ۰۰۹ ۰

 ورم كتکدع یلوا هلضف هدهحرد و ندنالاح دا

 غاب لک هل هریخذ هصلشابیناجارغا .روبدیا تاالد
 نوتوت رادقم رو بارش « یسهزوق كنا « یرد
 اش اب هد یت الاخ دا ا ایا ترابعندهراسو هتسارکو

 شو هویت هل س هفلتخ تاعونصمو هعتما كاب وروآ

 ۰ ردتراص ندرلىش یا 2

 ۱۳ ;mé کر كاا مور قرش

 از یسا « قحر ازاي راتات ء«هہأف : 6 يا مود

 ا ےس < هلبرلیسا سوغر و هیلسا یا

 یراسوفن رادمم هل را هم.صق و رهش و هیحاشار .ر ریشنم

 - ردرز هحور

 قلنا ۳۳۵۳۰ هبلق

 ۸ ۰ هچ روغعانب | ٥ هیهلسا

 سوغرب EU TSE هرغاز یکسا

 یوکصاخ 10 °1 قحرازاپ راتات

 هووا هجوزوا | ۹ هقا ياتسا

 اب زکلاپ بو یلوا لمکم زونه یرللو
 .و ندا واتس

 ب در قرش یریبک طخ لوریمد ندیک هبابور
 ونا یخد یسهبعشرب a کیدشبا قش "الو

 أ سوغرب ا و

 و

 ۳ ۵ وای دا ریهاشم )

 1 ملک «بولوا ا ا قرش

۵ 
۹ 

 ر

  Eهلحم كوي ر هادادم .
 یوم - و و تاک وب هو رس

   2ردر رخ هد « نادلبلا م ۰
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 ینیدنلو مسقنم كالئس رصع | ه

 یی لام” .بولوا یر كولتریدم
 یونج برع هو هلامقد ارا ندنت

 یخد ًاقرش و ًابونح «هلبرت ردم «سویلق ندنتپ
 ۱۱ بولوا

 ۰۱ ۲۸۷ یسیلاها .ردواح ینه رق ۶۲۷و هی

 4۰ ۰۰۰ ءبولوا یرهش (قزاقز) یزکم.ردین
 هل وقت چاق رب كلين یی مق .ردراو یبیل
 یتسق رش .ردرادلوصحم و تونم ك قرهنلوا ل

 نوهسهزاس لاوحا] .ردهدنلاح ل قلم

 | «هلروس تەحاص هنسهدام «رص

 هه دم هباضق ۵ .رددود# هلا 4

 ی اتس دنه ( 0۵۱۵۲۵۱۵06۲۱ ) ۳ 1

 -اا ساردم ۱ نکد ۱ یودامرش ۱

 ۱۰ نیز قاجسو مدنفامنس ( لبنی ) هل
 ۰ بولوا هبصق ر هدنرسد ونجح برع هزت

 .ردراو یبیلا
۱ 
 هادیا وا رخ ( لوذج دوخاب ) :

i9 لوغم مرش  ES (ES)ناتسم  
۹ ۱ 

 ریهآشم شعب «بولوا هبصق ر مکعسم عئاو هد

 4 ینیدنلوب یسآر طقسم تا

 ۰ ردروط
 هد « نادلبلا مد

 ندنسحاو نبارفسا هدناسار ۰ ۰

 ا تاک رت تود ا ر
 اھم ضد و یقغیدلوا هبصق 5 هدلابح قرهلوا هد

 .رودبا ناس یوه توقاب فو دنلوب قطو كر

 .ردلنن ورق «بولوا ندنسارعش نارا 8

 رد تدب 4

 اج همه ما هتشک هدتمرش و یووعسع

 سک هه لر مفر هدز رس هک سبز
۳ 

 صا ) | كرش تولوا لک ك
 | ندساقفاق دالب (ردهلبارس a ۱ ناورش

 هلیلابج *هلسلس ساقفاقو هدنسی رع لحاس كررخر
 هطخ را هدنسهزا یمارم اغا 4 86

 .هیسور مويا .ردیسهیصق (یخاعث) یزک «بول
 امش مسق .ردزلم هندلابا (وک اب) بولوا هدنلا غ

 روک ییونج مسق و ندنرلک:ا ساقفق لابج یس

 ندرهووا زود ناللوادتم ده رحم لحاسو هنسأر

Oh 

 و ر ش ۲۸۹۵۳

 هلترص هروک ذم “هل اس هلاریش «بولوا تراص

 ندهایهزق هلسارح رزک اتم رب اب وتو ندناتتفاد

 هب یرغوط ندیغوطو هنغامرا روک .ردتشارآ
 كب یسیضارا .ردراو یربن چاق ر رولیکود هزیکد

 هدننامز هوما كولم هطخ و .ردرادل وصحمو تبنم

 هد ره نرة یجنزوقط «قرهنلواقاا ه هيمالسا كلام
 هاناو ر لقتسم هدنامز ناهاشناورش

 هدنخرات ۹۸ ۰ «بولوا قم هنارا هدءبو ؛ شمرک

 ام كلاع هلا حق هدنرود ثاات ناخ دا ناطلس

 ۳ .یدیشفلوا مسقت هغایعس ۱ < ,قرهنلوامض هبهب

 یرکص ندقدلاق دانش 1 ها ۶ تقو لبخ

 هدن س دام رات A۸۱۳ بوک اا 5

 هرادا

 وب هب هس ور هل س ه ده اعم ناتسلک نالوا دقق

 ی دز اس درعس كن الو شال 1
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 و 3 تیکبق

 بکر لا قد جلو یوضان

 ذق ینیع تتهلت و
 بلقلا تفلت عولطلا ین

 بغل نه

 تح

NEAرک »و « یدشفا دمت » ]  

 CES NE ۱ تر
 | «هلروس تمجاص هنیرآ

 لضفلاوا نیدلاناهرت دیس ۳
 ندمالتاءایطاریهاشم (ناولس 77 تر

 یسهداعلا قوف تراهم دما: بولوا نت ادا سو

 تعیطو یه رب ید ندناس دا 42شب ندقدل وا

 هماش «بولوا لرصم لصا نە ۰یدنا راو یس هە رەش

 EES كني ونا ندلا حالص . یددشعا لاقتنا

 . ردشفل وب ده دعا

 ن ى د نب بس هللادرع وا ) ۱

 لا سي ردا ن هللا دمع

 قلم هل هل قل ل 1 بولوا داف رشو نالم دالا ءابطا

 «بولوا هدایز ینامولعم قامت« ههدرف» هودا .یدا

 ۰ ردراو ی 271 هلساونع € هدرفلا ة 4 . ودالا باتک»

 ۰ ردشماشاب ه دن رغم

 اشم ( ندلا باه# )
 0 بولوا ند 1 | فارع فیرش



 ی ر ش

 .ردیبحاص كفل لنئاونع « لدلا رلع ق لمالا
 ! ( ۱ e PSیل م ہا_ةلا وبا 1

 تك فل
EEنب یو٥ نب رهاط  

 نب نيسح نب نيدباعلا نيز ىلع نب رقابلا دم نب
 ندارهشو الع رهاشمو نطتادام (بلاط یا ن يلع

 فلا یدیا ییاما كن رصع هدنداو ماع <« بولوا

 كوو ب ص .ردردار كن ( یضر فی رث ) هجرتلا

 هلساونع » ن.دلا لوصا ف هااسر « «یرامشا ناود

 قلعتم هناسدا هلساونع 6 رردلاو ررغلا» .یناتکرب

 هب هعش بهذمو یف ات ر یواح یرفاو تامولعم

 ی ترصح . ردراو یتهبهقف بتک قوح رب راد

 ۔البلا ح٣ » نالوا عماج ینرلهبطخ كرمدنفا (هضر)

 یمن (یضر) یردار هسقو یكياذ و كن « هغ

 ندالع ربهآشم .هردمف فاتح یغیدل وا یسهدرکم ج

 WOO ردرلشع | افشا ندنسرد تاوذ قوح

 .ردشُع الاحرا هددادغب هد ۰ «بوغ وط ه دن زات

۰ ۰ ۳۹ 

 ی عم فا

 ۰ رد در ےہ كزرسیاس لیعاع-ا میش «بولوا ندارعش

 میش رب نالوا یهتنم هنیرلترضح یر نیدلا ی
 هل بقل یی رغم هلت اتم وو ٤ 9 ال اا ندنف رام

 قوج رب راد هفوصاو دیحو . ىدا شوا تی

 1 ۸۰۹ ۰ ردراو یلاود بو یراعشا لزوک
 تاب يا e هدنګر

 ك : ردندنل مع 2

 وش .ردشغا تافو هدنشاب

 راب شیوخ رای شیب رد نتفای دناوت یک
 شود دزادنین ارلاع ود ره راب هک ره

 ننس دیوک ی رای نآ ییرغم نابز زا
 سو قتفک رس زا دش وا هک دشاب یدم

 ندنسارعش یر نرف یح وا ا

EH Saرد کا ی هدنلبا ۳ رب ءبولوا  

 ر دشمن و هد رلقلضاف ضع هدنلنا مور .ردندنس هبصق

 : رذگنوا تب وش

 یدلیا ریثأت هل وش هم یا هاج كقشع زوس

 یدلیا ربس ېک نوک مهآ هرز وا كالا یدقیچ

 بول وا ندهناذگ ۳ هد

 هدنګرات ۱۲۲ ۵ .هردنلهرشا ۳

E تر شم A^ 

 كټاذ يا ندنسارعش ناراا . هم
 : ردیصاخم .

 ۳ ارش دیس همالع و ندتباداس د مشم یسجرب

 راهم ید هدیقیسوم «بواوا ندندافحا یناجرح

 درذک مدامد هدید زا تمغ لیس هک سب

 درذک مام بش نوچ اره وت رجه زور
 مرذگک اجنآ زا دیور هلال
 درذک مخرب "مدید زا مد نوخ هک سب

 هک ییهدز

e 7 

 3 یخد هدبط «بولوا لب ییعکیا س

 اد هح دم كنب رلکاح ناشخدب . یدنا راو یسال

 8 کو EDE .ردراو یرامشا
۷ ۰ 

` 
^ 

۳ - . 4 “ 

 تسار تمایق دوب رک تدق تسدمایق

 تمساح 3 قایق م 1۳ عد وت تماقز

 یزو « بولوا ند هب ای 2

 چ ۰ رد دعا تاور و لتس جک | قب رش

 لاذ جاق رب ریزهجور ندهباصع ۱ تلب
 مملالبنح نب كيرش) : ردیسا] <

 یرلمهلیا برق هدعسم كرلدب قاسمراص هک

 هود
 الا هک ( الآ یسوالا یراصنالا سنارسیلا

 =| « بولوا یردار كسنا نن ثراح ندرد
 جو رضاح رارب هلمللا ده ییغوا 3

 هدم یردب هک (یولبلا ءامصلا نب کی رش ) بس

 ول رضاح هدنس «ءقو دحا رارب هلا دم

 o كك.لام ن ءار ندنسهدلاو

 ةوك هك ( یلظنلا ىميقلا نايف س نن قراط نب
 . ردمف فلت ی « بول وا ندرل دیا لوزت

 E هک تن نب ورم دبع نب كبرش)
 ۱  .ردشفل و رضاح هدنسهعقو دنا زر

 Ea د رش ثا دحر EFA ةلئاو نب
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 ۱ هلل 2 ) | ىخنلا كيرف a ادع | و

 ۷ ءامدق ) هللا درو

 1 ی دهد ند هبساص یافلخ «بواوا لندن دو



 لدم .یدشفلوا بصن هتفلضات زاوها هدمو ٩
 ىلع ترضح .ردروهشم هل یلضفو ماهو هلیتماقتسا
 ییاستناو تبح ترفو ه یوم تب لها هلص دنفا (هضر

 قوچرب هدبابول «بواوا قموصخو شفب ه هیما یو
 ۱۷۷ بوغوط هدنحرات ٩٩ .ردلوةنم یرداو

 نانلو هدهربحو ؛ شعا تافو هدهفوک هدا

 قلیف یزاع مزاج تادلاب .دنعالآ ورک هغ

 شم همهشبت _ هدهسلا شعا با و هفوکه رزوآ

 .یدی
)Schrim(ایا (نزو) كەس ور  

 ۔ولیک ۳٩ كنزو و هدنفاعسو تا ۱ عرش 3

 ۲ امرا (ردوا) فرار و هرتم

 یزکم اضق مقاو هدنرزوا یربن (هتراو ) ندنرلپ
 ثانا ییخاد ات ها ۰۳۳۰ «بواوا هبضق لآ

 .ردراو یتراجت كاشیاو یسهقرباف جاقرب «ی

 .A 1. 06) -٩د نوبل 0 یر 8
 - رشتسم ررهاشم هسا رو( ¥ با 1

 شن وط هد( یون ) هد ۱۷۷۳ «بولوا ندا

 لوا كلا .ردشعا تافو ندهرلاوف هد ۲ ا

 ندنا لاخدا ینایصحت كناسل (یرکسناس) هبهسنا ۸
 هنناسل یسراف هلا نوک ده ا بول وا تاذ 4

 هدننتکم هسلارفو ؛ شمزاب فا چاق ر لاد

 بصن هنفلاضعا ایمداقآ و هنس ردت یتاسل یرکساس

 تیعج روهشم هلیسا « قسج ایسآ » . یدبا شفلوا
 هنیل6ایو) .یسهجوز - .ردندنرل وم 8
 ,بولوا نیداق رب هسدا یخد ( یزشود هنیتسیرق
 یاتک ورتاس چاق ر و ر ین رک اذن ضعمب كنجوز

 .ردشعا فلا

 ر ندنافاعم سویلطب دهان 1 اهش

 ناس یو توقا یفیدلوا م ۰

 .رویدپآ
 بوح ندنلاما هلطاط هدسلدنا

 جم ار مد مو کچ ا
 ك ( هلبشنیش ) .ردروک ذم هد « نادلبلا م

 .ردراو یاقحا قلوا ینرعم

 هدیرع قارع (برعلا طش دوخای ) ۱ طش

 هد هن رق «بولوا قامرار دوس نالوا لصاح ندنف

 تن هلحد .لکشتلاب ندن-- همش رب كربن ییا رو

۸5۹ 

 اجا تارو هلبا هلح د هدنت الو ه رصل

 ر ط ش

 یغوط ه قرش بونج ىمي « ماود هدنتماقتسا

 تلود «رورلا دعب ندنرانکیرهش هرصب ءهلا نایرح

 هدهرځو ؛ رالشاب هنمرآ یندودح نارا هللا هبنامع

 یخد ینرهن ( نوراک ) نلک ندناتسزوخ ندلوص

 ۔ روک رصب « قرهلرتآ هلوق چاق رب هرکص ندقدل ۲
 هدنلوط هرتمولنک ۱ ٤٤ یسارحم . رولیکود هشزف

 وص هرتم تم 1. هزکد هدهسات « بولوا

 ىس رغ كا عي یرب زکلای ندنرالوقروکذ م .رکود
 ین امو هدنلحاس ى ع « بولوا اص ها سس رس

 یکتا ( طم ) .روینل و یسهلکسا ( واف ) هدنف از وط

 « هلحد » |

 [ ۰ تعحاص ید «نراهدام « نوراک» و « تارف »

 . رونلوا قالطا یخد ههلحد اضمب

 ۳ تونتج aA سو رم
 مسا نابرو هرالوڪ هرص رب نانلو ]

 ۱ ی راکوس كا بولوا

 ریکلم ناو درج »] « رداتدهلا طشو ریکامطس
 | «تعجا هنیرهدام « اندهو

 «لناوص اطح ج دن را حر

 هد هفاسم كالم ۳ ندطابمد هدرصم ۱ اور

 :تولوا هک ر یسا هدر لغات
 هشقا قاباوئا تیقیذ

 ۔ارعش ناریا ( -- نامزور ا اط
 هدزاررش «بولوا ندهنظمو ندنس ي

 : ردندنرامشا "هلج یعابر وش .ردهاکترابز یربق

 ۰ یدیا روهشم هل ڪل

 مزوسب ار مشک یهآ رکا

 رس هلج اراهج

 یزاسن مراکرا ملاع مزوسب
 فامرف هچ

 مزو ب اپات

 مزوسب اي یزاسب

 (یدنکلا دودملا س لبوط وبا ]) ۱ توش
 ما هدع) < بولوا ندەا

 و ونک عج ی نهرا دعو اا در ات

 ۰ ردشعا ت اور

 رب هاشم ( یدنقر چت ی وا )

 انوا جر طش بولوا ندار هس ۱ یجرطش

 ترهش هل_ صاح و «ندنفب دل وا ىس همان تراهم 2م

 ۰ الا “لج هءطو وش نالا قلعتم هلذه ۰ ردشل و

 هد ردندنر

 تبسا ةد نتسدآ تب وخ ص ء ت رک ردا رب یا

 سو ښت دز زا باغ یدو هک تدم نی ردنا

 كن رهب دیاشا ا نما ناد اصول رب

 سورخ ی دربک هب اخ دشاپ كي نوچ نایک ام



 او لب ش

 هرامع كد الو 

 تثتهراع و هدنخایعس هدامعلا ةرطش

 لحاس تار هلح د قرهلوا هدنن ونج هرتم ویک ۳ . سرقت 71

 ۰ ردا

 | ندیو «بولوا هبصق ر ی زک م اضق هدنرق یشن مع

 یرقم كنفعش یسهلیبق (د ین ) لو! هنس ییرکی
 هدناع کن هعلق رب هلیع-ا ( اص هملق ) نالوا شلو
 «یسهبلق ۷۰۰ هللا هناخ ۰ .ردششوا نشت

 ۰۰ یسلاها ردراو یناخ هو ییماح ر

 ندنتیاص ۰ «ییسو ماسم ی۱ ۲۰۰ بولوا هدنر

 ۲ صوصخ هههمالسا “لاها . ردددومم یس ه۰ و

 هدهصق .ردراو یکم نایبص ۱ ص وصخ هنئي اصو

 قوچ ر هدننارطاو ءرونلوا ارجا ترا هقدلوا

 كن هبصق لودح رب نالبرا ندهلحد . ردراو رلهاب
 كفا س هرامع رک ندا

2 

 رب ابونج «بولوا هدنتهج بونج

 یساضق 5 رطش

 3 رددودحم هل س اتق هرامع د كغ اس كغتنم

 ندرلنک هد زک 3 بولوا n AG یسلامها

 یسهبض زا تالل وصحم هردیهذلا بش یس هلج ۹ سد

 - هزیس .بولوا رمهم و یراد ياتیس > مپ ر ےلشاپ

 . ردفوح ید یرلهویم راسو زو راق نوا هل

 ۰ سرقت یس لها تاناوبح

Ne4 بک م  

 ۱ ۰ . «ریهیص ۰۶

 39 ۵9و را < هد تا ۳ ۰ ۰ 4 «

 .ردترابع لدنومق

NGS SN CARS 5کارت تم از  
 شن برات و 2 ۱ تا ةرطش

 یودح ( یا طش ) قرهلوا مدنلامت هرتمولک ۰

 اھا 2۰۰ ۰ «بولوا هیصق ر یک اتو هدنرزوا

 ۔اھا .ردراو ییاخ ٤و یا ۱ .یسشراح ۲ «یسل

 وا یسارسا یس ۲۰و یی ی ۰ زکلاب زر

 هدنفارطا كن هبصق .ردبهذلا یممش یروصق «بول

 تا هرطش س -روینلاو ی رل هاب هزبس عساو

 هرطش كنغ : حس هرامع قرش ءهلبساضق یج "الامش

 زک كزفاڪس كزتنم یخ د ندرلف رط ۳ هلساصق

 1۰۰۰۰ راز ها هنا کرا «بولوادو دع هلس اضق

 ندنرادقم نرج نانلو هدنزک هک.ردراو یسلاها
 تناضق یلا طش روک ذم .ردیعش یسهلج هقشپ

 تدذم هد رلوا یتار وط ء بودیا قس ییسضارا

 ندهزاسو رصم «یراد «ماسیس « جدی ینالوصعو
 . ردنرارع

 -ادقم ۲۰

 ًابغو هلیغاس ه

۳۸۹۰ 

 یدی راو یسعیبط لم یخد 3 هردشعا |

 U | E ارش
 زی لوا رب رب یواح ینراهبصق ۱ E هر رس

 .ردروطسم هد « نادلبلا م٣ »
۱ 

e 
 9

 اقو هدنت رب دم هس رع
EL, Frو 1  

 هفاسم قلع“ رف یا ددهره 9

 .روب دیا ناس یوم توقا یغیدلوا هبصق ر

  هجوز كلکوتم ندهبسابع ءافلخ

 ۳ اندر ۱ یوم
 ۱۳ دنک هلاراتم هفیلخ .یدبا یسح هداعلا قوفو

 و هناو نسح .بوروک هدرتسانم ر هدماش

 هنسهداملاقوف تواک ذو هننراهم ک هیت هم هلن وص

 .یدیشعا جوزت ینیسیدنک «قرهلوا هدادلد

 ۰ ]اس

 ES ۰ هدر
 ید یرکیو جدن نوا ندک ارتا

 3 ( فرشا كالم )و ( لماک كم )و نالوا رادمکح
 _ «تعحاص هترهدام «فرثا» و «لماک] .ردیعسا

 هایلوا هاشم ( لو 1 ناش
 ولوا ند قرط لارم و ندوالا ِ

 هغ > یلجو یداقوت ندلاریخ جش .رد یابنومطسق

 یاب دیس هلا هطساو چوا یکی اخرا دم ریپو
 نامش تشرط .ردشا ضف ذخا ندماورش

REلاح را هد ۷ ا  

 ۰ ف 1
 وب هدنساصقو قاعس۱

 یرق «بودبا

 یزوا نابعش

 .ردبک ندهرق ۵۶ بولوا هیحات

 ۲ (لیحارش نب مام ورم وا )
  ۱ CEEنه یدادحا ءبولوا ندنسد ات 1

 هلق نادم <« هدلاح یفیدلوا یربجو یلنع

 ط .یدنا نسوا ا هدهفوکو نددودعم

 نسخ «هدهنندم لانا بولوا رومشم هلناضفو

 ی و هدهرهب ی رە 3

 قيما وا هدهفوک یخد هجرت بحاص ؛هسرلشغا و

 یالع ناکرا ید یدرد .بولوا راح 2 ۳

  adیتیدو

 هدهرصب هدنلاس یجب ۲۰ كنو ون ترڪ .ردیوم

 تافو او هدهفوک هدنخجرات ۱۰: .بوغوط

 ھا هن ماش لو

 هاذ زومشب ندهاع .رددودعم
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 هدر یرصق مور :نادنف رط ناو

 .ردیورم یخد یشیدلوا شاردنوک هل
 زی هاشم ( دعا اما یش

 رشم ردناف 0 ند رع

4 
 کلا

 قشم هناغوا كر 3 یدا ترا

 تب یا وه :یدنشل وا ناتساد قثع و « ۶

 : ردك
 هحارا دعس ق ارټ اي

 یارتاو یارزحا تیبو
 الئام "الئام ابیضق ایو

 اللا هل ی> ف رثک ۱ ۳

7 

 ام زا را ۱ ك دہ اق ۰ 13
 ی 0 2 فعش ۱

 1 ی هددس هنعف و ینادفادوم هرکس نا ر

 روا تای وش ردوا دیدیا یر ۳

 ماربحو ۳ یدناسر رای لصو و

 دنام ی٤ نامسآ یا وج راکب نا هک

 ء ا

 و نرخ اتم نارا (دگ دیس ) 9

 «بولوا اف د توام ناهفصا و ندنس 3

 ۱۲۲۰ .یدیا یحاص یلوط دب هدبطو هیمکح مو

 ا *هلج تب ِ وش .ردشعا تافو ۵

 ر ب دی ز

 نکنه ارت یادعا داسجا لثلا ف رک هو
 اراخ لد ردا رات وچ نهآ ر ردنا بآ وچ 3

 نیک آ رهز غی زا ین نیک تقوو رهق هاکب "
 ادیب ارود ره مدکی نیا نطبو نآ بلصز

 ندنسارهش ناربا ( ناخرو ردا | هلعش اعش
 ی لق ماما ا سراف «بولوا

 e ا لتف یردب قص دا 1

 کا س برک لب تو
 ودکنوا تب وش .ردشعا تافو هدس

 ا راپ را زا هب رک وا هدنخ 9

E:متخ ومآ راک همش كى یلدیحاص ره ا  

E 

 تيا ی تا یون ترضح حدام ۱ ءا 8

i!ی-هفوشعم 4 ( هضر)  e 

 و کمان EE رف ما) .ردروک دم ۹ 0 بوو

 ندتالاص یری نرق یعکیا ۱ ۰ 8
 هللضف و ملع < بولوا نوتاځ ې

AN Oی تا  

۱ 

 هرانداف .ردهرومشم هلهللا قشعو یوقتو دهزو

 روقوا رلقطن هلنالا شوخو ردبا تعصاو ظعو
 قوج رب ید ندخاشم رابکو الع مظاعا . شما

  هنافراع لاوقا بودیا ماود هنظەو ساع تاوذ

 هدف یماا قشع اشک | ..ید ارولوا دیفتسم ندنس

 .ردشعا لاح را هدنخ را ۷ شا رالغا هلس

 كاد یا ندنسارەش نارا 3

 بتا ۱ یروعس
 - هذمالت كمشنح الم «بولوا یناشاک یسجر

 قتل [.یدا راو یتراهم هدهلیوس جرات .ردندنس

 -ردک وا تب وش .ردراو یرامشا برق هتي كس

 هانک ی تشک ایم روع رک راب دص

 ما هدرکن یهانک هک ما هتفک رک ره

 ا یغیدلوا لئاره لصا نو یسیعکیا سس

 هناتسدنه هرکص ندعح یاضاو ؛شعا تشن هدلباک

 ؛شلوا لئان هنناسحاو تافتلا كهاش رک.۱ ,بودیک

 هلکغد ( لغم یارس) هدناکاام نارو هتسیدنکو

 وش .یدا شمر دتا ات , یارس تو لزوک لوم

 :ردندنس 4« وظن مر ا « رکشو دو » تس نا

 لاله وريا رباد نآ بغیغ

 لالز بارد تسیلاله سکع

 عافنرا تفرکد یشروخ وچ هک ی
 عاعشلا تعز تشک نایع هام

 یرلتی ولفم هرل بروا كلارا ین ای
 «بولوا ندایبنا ندیآ روهظ هدنرلنامز 7

 ییدتا تافو ۳ .ردرصامم هلا لارو امرا

 ۔ردنو ص
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 ثوععسم هب هک, | با وصاو ندم 4

. 

 یے ےہ

 - و (م) یسوم ترضح .ردیورم یقیدلوا ندنتبرذ
 ناسللا قلط .یدشعا جوزت ین (اروفص) یزبق كن

 تاحا هننوعدیوق ریل ) اد الا تبطخ ۱ .هلغل وا

 هلیاعم ر رردغا شنآ ,ندنرلکماک هناعا .بوغا

 3 ۵ هدتناور رو هد هک .ردرلشلوا كاله هللا فرط

 :راوزوک ده هلم (ورتب ) هدیارو .ردنوفدم هدماش

 یرغلا نسح ی یدم وا ) هث

îرارسا» «بولوا ندنفا ّوم )کاملا  

 ؛ شم زاب باتک رب هل_ہناونع » ديرملا ة ههزو دبحوتلا

 .ردشغا تافو هد ۵۸۹ و

 ك) 2 «بولوا ندا الا
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 اف ش

TTT,هلسناونء » ارذعو قماو « هردماز  

 90 وآ تاب وش .ردراو یس هموظنم ر

 كاله تلخ زا نمو تسا هدرک هدعو فالخ را

 دنکڪ رکدد "هدعو رک ملجخ زا دشکرم

 ( یرعاا دک ن دمت )
۰ | a4 

  TEهدرصم «بولوا ندارهش یزل
3 ۶ 

 ت یکی ر وش هردشعا تافو هد 14۰و تاشژ

 *ردندنرامشا لج

 ادودقو اقطاعم نوصغلا اوره
 ادودخ جلا درولا نم اونو

 امسایم موجتلا یرتف !ودلقت و
 ًادوقع روا ىرتف اوست و

۱ ۰ RIO EE E 
 4ءلق رب کد هلیعا

 هد « نادلبلا محم » یغی دنلوت یداو ر هدنراهرا و

 .ردروک ذم

 هوا و هدندودح قایع نده دان ۱ ۰
 E ر وعس

 ا | ۰ یدیا لح ۳4 هد رف

 [۔.تعحا م د 9م دام » روش

 :ردنم ا كیوتاخ ترد ندنام هم | اش
3 

 ( هیودعلا هش رقلا هللادیع تش سم ۱

 هەم ه دعل بولوا ددرلذلک همال سا لوا کا ی

 بناح ءهلغلوا ی وات ءااضف و ال2ّه و شا ترو

SES ARR AS Ho O 

 «ردیا فیرشت ینسهناخ كتوم ًانایحا نمدتفا (ماص)
 . یدا راو یرلمقوم صوص هنرلمروتوا و
 .یدرلشءرو هناح و هت ا دیک هادنک کج و كهز

 ۱ تاصر قوح هنوناح و ید ( هضر ) رک ترضح

  دنک ن اهلس لغوا .یدنا ردا تعحاص هش ارو

 نجرلادبع تزن ءاغش ) .ردشعا تاور ندنسپ

 تاور ندنسب هل وا یردار هک ( ه راصت الا

 ( ثراملا دبع نن فوم تث ءافش ) بس و ردشعا

 د (هضر) فوع نا نهرا د.ع ندهرشدم *ءرشع هک

 تش افش) -- .یدنا یسهداز مع كنردو هدلاو

 هبلاراشم هک ( ثراما دبع ی فوع دصع ن فوع

 یسهریشمه . ردیسهربشمه كفوم نن نجرا دبص

 .یدشتا ترعه رارب هلا هکناع
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 | ۔راق ءبولوا هعلق رب هد رو هک ا

YAY 

E, E ۳ 

 «بولوا هرزح ر ات هروخو عقاو

 طوسام هنس هلسق مام ینو یغندلوا یسهبرق لیخ ر

 هد « نادلبلا معحم » ینیدنلو نوکسم هلبا لاها

 ی هدرلاروا هدرا ه طب رخ یکیدعش « بولوا روک ذم

 یما 1 رظن ب دلووک هر زح هلعا و ندرازح

 SEA ELE یینی دل وا کو

 بس نسح نیدلا فرش م مع ) | ییافش
 Ey ندنارا یارمش ربهآ

 عدل ید رف كن رصع ید هدبط نفو هیمکح مولع

 خ ایظالاسسر ك:دضام سا هاش وفا ین اهفصا

 یوخدبو دنسا دوخ و ریکتم . یدیا یسارعشلا كلمو

 ۱۳ توس یو دز یه بولوا
 هد یف دل وا زواعم ین اب زو .یدمشغا هدر

E 

 . ردشعا تافو هدنايفصا هدنحرات »۰ ۷

 توعد داهرف شیت رارش

(Iles Shepherd)2  

 ا دربک طبع | یرهطا در
 Gy ندنرازح ( هدیربه کب ) اک هدنمسق

 یبوومآ ,هقال ,ییراذنوت | وغنوت «بولوا مسا
 هلج . زدنکم ندنرهطآ هغن لورو رلفوا

 3 ۔ ردهرتءولیک میم ۶۰ یسهرعطس هحاسم

 جت هدنبرق ب ( ناقربش ا نو

 وال یفیدلوا هبصت ر هاک:ر

 . رودیا ناس یوه

 ةع ءا رمش ن رخأتم وا 2 ۳

EEادادفب لصا , ۳ | یدق  
 اک كنبراكب قالفا هدعبو كن رلناخ مرق . یدیا

 دن هاخ کمد عشح ور وف هكون « بونلو هدنش

 رفش
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 3 . ردعقا تافو هد۱۲۲ هتل نع رامتخا

 : ردکتوا علطم

 یک داتعم هکل کس 4هشیپ اقح وا

 یک داقنم هنر وط ید یر رود ككلق

۱ 
 یکی ءبولوا فالتخا هدنرلترصم «هدهسرلشغل وا

 باور هش رش ث داحا ضع») .ردرلشعا تب

 نو



 :ردیان وزف بولوا ندنسارمش نارا و
 - دو لک وا تاب وش 2

 تشزو بوخ دیا ناسکی ناکتشکر سام شیپ
 بایتسآ نربشو ۶ باب ددرک شور كي

 تارهو ندنز,ط اطخ ربهاشم نارا ۴

 رببعت (هتسکش ) « بولوا ندنناداس

 هد دن و روصو شش ۰ ردي دحوم كط ك وا

 تحایس هنأتسدنه . یدبا راو یسهلماک تراهم حد

 هد وضر دمشم هدنشاب ۸ ۰ ا لدنندوع بر دیا

 . . ردشعا تافو
 ایا قرو کنمرتلکنا (Shefie1d( ۱ ۳ و
 بونج هرتمولیک ۷۰ كقروو هدنتل 

 ربم د چاق رو هدنەاغحا لع كفاح چاقرب ا

 «بولوا رهش ر مقاو هدنعطاق هطق كنطخ لر

 ریمد هک ام ءهحراح SPINS یسیا اھا ۱۸9

 هریمد و كبلح راس و یهرز E یراریمد ا

 ۸۰۰۰۰ رکود «یرهقش راف داوم واعتم

 هقمع راثا و یجیبط جرات «یسهناضتک یوا ك

 ۔ارطاو یسهیصوصخ و هیموم ینا لژوک «یسم

 .ردراو ی رلهاکح رفت لب را هاب لزوک دنف
 هدنتهح قم ۰

 هبصق ر هدنسهزا هبطاش هلبا هساب

 هلعسا و ,ندنشدلوا طاع هلرابما «تولوا

 ا طاغ رلوینایسا .ردشلو ت

 قوحر E E ۱ اسو ا نا

 نایرح نداروا لصا رةش . ردرلشلیوس راهدم
 .ردللوا ییرعم مسا كنبرهن (رتوج) نا

E ۳هللالوسر ترضح «بولوا و  
 . ردندن رابل دازآ ك نص دنفا ( اص )

rو  
 6 ارتشا لند وم ترصح بناح »¢ بولوا یشدح دب# رب

 اس اکر عف ندنفرط ن حر ادیع هلاراشم دن

 هدنسانع ردب ۰ یدنا شفلوا ادها هدف (ماص

 .یدیشاروس قاتعا هرکص ندازعو ,بونلو
 هیصوت ه باک ینارقش هدنرلتلحر نمدنفا نیلقثلا دیس

 .ردشعا تاور هغ رش ث داحا ضع .یدرلشمروی

 هدءب «بولوا قاب كدهننامز كد شرا نوراه لس

 .ردشلوا ض ةنم

0 
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 هنسهدام « هورتشندلا فرش » ] ی هو
 8 هلب روح تعحاصم

 1 هدنل امش كل هس م سل دیا “چ
 هر

 El ا هبصق

 ندنجا ی رهش هرس رص و طقسم كم

 | دیص كزغاعس وا تالو تو رب, ۰

 .هب رخ ٤۰ ,بولوا هبحاتر هدنساضق ۰

 «هدنب رق ساساب ( نونرا فیقش ) .ردبک ند

 ( شوکرد فقش ) هدنراوح روص (نوربت فیقش)

 5 اطبا ید 2 نب د فیتش ) ۲ هدننسحاوت بلح

 هد « نادل ام ̂ » یی دل وا نیصح نصح رر هد رف

 .ردروک ذم

 )ی 0 ا چاس 1 جن | | 3
 دهه « بولوا ندنسدات ابو هبا ۳

 ث داحا عاقسا 6 هدهسلا سه هب یون ترضح

 لعو ناغع و رم و 91 اا ترضح «بویمهدنا هه رش

 .ردشفل و هد وا صترضح تععم هدنفصو ؛ شعا

 ۱ .ردشعا تافو هدنخ رات 4 ٩

 ندارعش و نوش وص رهام 4
 7 ۳ = ہھرس

 كمه را مهارا « بواوا زس ى:

 یساوقتو عدو ۰ رد داتتسا كرحا محو ی دب مع

 تافو هدنحرات ۱۵۳ هردر وهشم یم هناف رام لاوقاو

 تسدرازاپ شیزود هقرح هک قوص

 تسیراک شوخ دنزیم رقف هیجنرک
 دنابنح وا تسد عبط شهاو-خ رد

 تسیرانزو تب سا هتسشرو هیعنره

 زرد تولوا ناتار ناو ۱
[ - - - 

 کیا تاب وش ق

 ما هتفرک نوتجم یہ تسود قشم رد
 دسرم داتساب هتفر هتفر درک اش

 هدنته> ی ع لامش كات بده 4

 با هی هنسهرادا یاىع ۱ رو راکش

 هرتمولک ۲ ه كدابآ ردبحو هدنغاع-دابآ رد .ح تلتخا

 لالشب او یدلاها ۳۸ ۱۱۰ بولوا رمش ر هدنل ام

 ۱ .ردراو یتراجم
 دنلب و هدنفاعحس ( رهش دنلب ) كنتلایا تاریم س



 ر هل ش

 هلا و یخد هدنسدقرث بونج هرتمولک ۲ ۵ دلرهش

 .ردراو یسااها ۱ ۰ بولوا هبصق ر

 1 ی ت « ءارعش یرعه نرف ها وا (ردنح) 8

 مساق مج « بولوا ندنس هام ۱ یراکش

 ۰ یدنا یلغوا تاک, نسح اولريما و یتوروت كنا شاي

 فس ود ۰ یدبا مدآ ر عبط شوخو ب رئم 9

 شمالغاب هریظن

 تب وش .ردشغا تافو هد ٩۱۲ بو | هدعاسم

 ِ ردکژ وا

 ردو را رشرپ هآ هد رهم 4۰ شوش رداکد

 ردمراکش ییقوا یسوت كرهپس شلوا نوبز

 «بولوا ندالع ریه اشم

 یس« رم یخ د زدبط ن 1 یاورش رکش
 الع ثیاروا «بونل و هدرصم تدم ر . یدبآ راو

 كر هلک هتداعسرد «هرکص ندکدتبا مولع ذخا ندنس
 تمدخ كنرلترضح یا ناح دم ناطا- متفلا وا
 .ردشنآ و هدنتابط

 شعازقبولوا نوتاخرب ندنرل ۱ هداب ر 3

 لام « كرهدیا لامعتسا و یرادتقاو ذوفن ینیدلوا
 هدنخرات ۱۰۰۸ تان ,هلفلوا شمر دکیر ناوارف

 هنماعا یلحا «هدهسبا یی هصق ایل زو

 2 هبحاصم كا

 .یدشغل وا هرداصم للامو ینا هزئاس

 نهاد نام هم | واز یجرکت
 وا ندننطاطخ هاشم

 سلو ثا «كرهلک هتدامسرد . ردیااسینغم «بول
 نددنفا ریماو شا ذات ندی رق ےھارا ین رلطخ

 لا تزاطا

 هل طخ كيللا دج جش «كر هلی ردن وک هبهرونم ٩دم

 ندن اح ثلات ناخ دجا ناطلس .یدبا

 رک فا رش لئالد رو داق ینارش فج ررح

 .یدبا لا مد هوا لناخ دو اطلس هدنند وفو

 هدناخ زب زعلا دع ناطلس رود كفى رش فوم وب

 ردشع | تافو هد ۰

 فئاذ کیا ندهساقع ءارمش ۱ ( ی
 7 ےیل

 2 رد صاع

  ردکز وا تس موش ۰ ردشعا

۳۸۹ 
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 یران | .ردش#ار یخدراءارک, دو هم وطنم ۲ «بوزاب ۱ ۱

 ۲۶ كن رلیاع سم کا و هعقالطو تحاصف دل تک :

 3 e 2 رک 1 7 ا عبط 3 بول ۱ 7 هلفا ع وطف هڪ راظن فرامم

EEهد ی کش .ردشفا وا رکن یرل هنعل و  

 ۳۹۰ ن

 ِ د مغ یدتیک نکردیا رکف یرای لصو

 9 لک دد مراتسکم* یا ی دایک

 اخ ماس ناطا- «بولوا در تک
 7 ۳ ردکتوا:تب وش .یدیشعا م طظ یتاحوتف كلوا
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 ۳1 هلدلیا قوخرپ نشان مرز وک ندقالعا
 1 كدلرا نوعح ینیریب سرا نیع ییرب

 ( |. )Shakespeareكرا زیلکن :0

 ورتابت « بولوا یرعاش كوب ۱ ریپسکش
 هداعلا قوم ترا« ی هدقمزا یرلهموظنم ۱

 قوراو ) هدنگرات ۱۱۶ ۰ ردرومشم ( 11

 ) ر هروک هتاور «بوغوط هدنس هبصق ) دروفارتسا

 زر صقان ك .یدبا یلغوا یرجات یغاس ابو باصق
 و * شم همهدیا لصحم هل ال ۳, بور وک هسرت ۱۸

 شاب زکس ندنديدنک نکیآ هدنشاب 1
 مم هلقلبقا «نکیا هدنشاي ۲۲ «بودیا جوزت هل

 دمر «كر دیک هبهردنول «هلکر نتکلم یش دنلوب ِ

 شالوا روس هفع و ط یراریکس هدنسوبق ورتا

 راصختت دكا ضمب ء كزەدكو  Eورا

 ىا لوا لونف ةتيرلتاوفوإ : 2 7
 شمب ادا « بودنا تراهم سڪ  Eاس

 یکغا لب دم و حالصا ین رلباتک 9

 ؛ شمالشاب 41« زاب یرلن و وا ورا تک

 ا5 تريكه دكانلوم كرك هدقاروتقاآ
 قنوتيماتوس) و كقاژ یحنرب لارق هللا هتازلا

 هتلرلناسحاو هنهجوت رظن كناري اس هلیتنوق ۴
 ا ءردنول ندهبک قوج ۰ یدبا شلوا

 ياقا
 «بولکج ندةاروتقآ .هلغلوا لئان هتورت یخ «بولآ

  ۰اواششوطو تدوم هتسیاصا نطو هد ۱
 هداروا هد ۱۰۱۲ و ؛شعا «ءیابم یی هناخ ۲»

 یسهلاسر ورتا موظنم ۲۵ . ردشغ | تافو هدنش

 لرد ۱
CF 

(i 

 ۳ هد هد دح ا ا رابعا

 ا

 | لکش
 . ردشع |

 هاو اوا ند هب او ( یتیلا دنج ن) |

 تیاور ۳ رم دنک ( رتش) یغوا

۶ 9 1 

1 



۱ 
 غثاوق) كنج (€hêk-ا0un8) ۱ :ول تا

 0 كنتلاپا ( نوت ۹۵ ۱
 هداف رش هرتمولیک ٤ ۰ دا (نوتناق ) و هدنغایتس

 كنب رهن ( غناک غنوت ) ناکود هنفام را نوتات قرا
 « بولوا رهش رب عقاو هدنسهر زج رب
 .ردراو یسلاها

 هلاو هدنتلابا هرکا كناتسدنه ۱ دانا وک

 ربهد ا ندداآ

 اه ۱۰ ۰۷۰ ءبولوا هصق رب رب هدنرزوا یطخ لوب

 : ۰ ردراو یب
 ا دا اه ایا و ۲۹

E e ۱ بیکش ۱ 

 .ردشل وا دیهش هدنس هنتف یر االت سا یزارم نیت

 رد تب وش

 نم یادخ هد نم لتاق یازح ارلاع رد

 نم یاهب نوخ تداهش قوذ نیه دشا سب هک 7

iردمان اهغصا‹بولوازدنسارء 2 نارا ۴ . 

 نکن وا تي وش ) ۳۰ ۲

 عاهدنز و مدنارذک اررچه یاهبش

 دوت ناک نا دوخ ؛یاچ تسب ارام

 کد هدنعا (اضر دک ) ندنسارء۶ نارا س 1

 ما رکا ا بولوا یهلخ ید كرعاش ر

 .ردشعا تافو هد۱ ۰۲۳و ,تلحر هناتسدنه هدئنامز

 وا ندنارک ابیک ریهاشم ( 5016016 ) لش
 (دنوسلارتسا) هدنخرات۱۷ ۲ بول ۱

 نایک . ردشعا تافو هد ۱۷۸۲ و ء شن وط هد

 هدنتلابا هغارب كياتسهح ( 5۵۱2۴ ) ۱ الش

 13 لاهش رک ۷ ثا هغار و

 یلخاد «یسیلاها ۸۰۷۰ « بولوا هبصق رب هدنس

 یر هش راف هرم و ىر نام نیا راد «یتکب

 .ردراز

(Schelawe)  هنارمو هدهیسور ١ 

 هدنتلابا E ( نهاد به ۱ هوالش ۱

 قرهلوا هدنسدلاعش قرش هرتمولک ۷ كنیلسوک

 رب مد یکیاو هدنساقتلم كنب رار ( رو ) هلبا (هحوم
 ه ۰۰ ۵ بولوا هبصق ر هدنعط ات ءطق

 .ردراو یراهقریاف یخ رو ی

YA م ل ش 
 ج دنه هلا دنه یعسا و رلب رع

 لاک یی 0 ۱ طهالش

 یو هنزفروک

 تا شدن ( بر کای و جف ۳
 فا هطخ (هنوکش ۱( هدنتیح برع

 ۲ ندهجاب ۱۰ ندهبطرق .بولوا رهش رب یزکم
 هدسلدیاو یغیدلوامقاو هدهفاسم كالا وك ندنرتنشو

 میم» یغنیدلوا رهش روم ندنو رک ندهبلسشا

 روطسم هدنرانا برع نوفارفح راس و « نادلبلا
 دلرهش و نال شاک 1 ینیدلوا هدزیک:رو «بولوا
 الک ۲ ینیدنلوا دای هلمساهنو ینیدنلو هدلاح هن موا
 نالوا هداو رمش یسیلاها هدننامز رلب رع .یدم هلیش
 بدأ هدنرلجما .بولوا روهشم هلیرادادعتساو لیم
 طقسم كريهاشم قوج رب دو نا ۳

 اس
۰ 

 .هیعاشو هسدا رومش+ کا سا دما هیلش

 ( باش ) نایبلافن آ .بولوا ندنرا
 لاح ملظت ندنسیلاو یکلع . یدا ندنسهبصق
 هو دیدن و اعشا “اج تس وش نالوا روصم

 نا نره کت نا نا دق

 هيك اب ةراجحا نا یردقلو

 هدنرانک نوعسهدناتسکرت (تکیدشو) 8

 تنالع ربهاشم ضعب ؛بولوا هبصق رب ۰

 | داتسلش
 هدنسیبوئج برغ هرتمولیک ۳ كغروبسارتساو
 «یسااها ٩۱۷۰ .بولوا هبصق رب یزکسم اضق

 قوماب «یتکم تعارز ,یناللا راد «یتکم ییخاد

 !رطاو ینراجم تالشیا « یر هق راق هژاسو تاحوسم

 .ردراو یرلهماب ءویم هلبرلغاب هدنف

 ه دنته> ب كەل .دشا هد دنا ۱ کم
 ےہ

SPییدلوا هبصق ر در لحاسو  

 .ردروک ذم هد « نادلبلا مع 2

 ےس رم

 - ابا قرول ساسلآ (5010512/11)

 هد نغاعس شاس 1 یغاش ےآ كتا

 دا ۰ زدیسالصا مس 01 دم تب 7

 .ردنا ه اقا یتسانعم ماس ەدناربە لش

۱۸۰ 



 ی ل ش
 هدنس هبحأت دنواہند هدنلامش كتارا 1 ۳۹

 بولوا هبصقر مقاو هدلعرب :

 .ردرومشم هلدور كنساوه

 هللا دبع نی دم نب رم یل وا) بولاش

AE 1ىيبشالا ینلدنالا ) 
 هدهیلیبشا هدنخحرات ۵٩۲ «بولوا ندنو وح ریهاشم

 بولوا لوغشم هلسیردن هدروک ذم رپشو ؛ شمش وط

 رلح رث شب و ميان وح 7 هلاونع « هطوتلا»

 .ردشعا تافو هد 14 هو ؛ شمزاب

 و هدنسهبجات (هرب) كلنا 7

aا لح  N 
 یتفیدلوا قوح pr ی ک یخماق رکشو

 ه هبصقو (ینیولخ) هجرتلا فن .رودیا ناب یوج
 ۰ ردن وس«

 توقاي

 ۱۸ وو هدنل و دح سا وس ۰ ۳۹

 سا هدنسدق رش لاع ا فولش

 | هقواش
 . ردشفل و ا طة سم كربه

 ١ ا

 یی ) هسنأاو كټ هر ناسا ۳۹

 ٩۸ هتیهسنااوو هدنتاا ( هیسنلب ۷ هواش

 . وا هبصق و یزک سو ه دنسدب ع لامش هرتمولک

 ر هلاق ندشنامز رلیلامور و یسلاها ۰۰ بول

 .ردراو یراهنارو یلو وص
 ندنسارمش ریهاشم هرتلک: ا ((1۵11۵1) ۲

 (سکسوس) هدنخ راا ۲ تا 1
 هد ۱۸۲۲و - ششوط هدنسهبصق (مانراو) كنتلايا

 هد ۱ ۷ یوم داش تاک ام :ردشعا تافو

 تاهو ؛شماشاب هدابلاتا تدمر ءهکر یبهرتلکنا

 نصح ر هد رق هطسق رس ددلسا لا

 .اشم ضعب ندمالسا ءال ,بولوا

 ر ندنسحاو هطسقرس هدسلدنا
 شم ندمالسا یالع ا هر

 .ردشلغو بولرتوط هی هنوطرفرب هدنزفروک (هعسا )

 .بوراقیچ نشعن ییابحا کیارب رکبد هللا نوریاب درول
 .ردلوبقم ك یراعشا .ردرل شما قارحا هدلحاس

 .یدیا مبا هنداقتعاو راکذفا كن (هزونیبسا) رومشم

 كسکو هدنس هطخ (هرب) هدسلدنا ۱ ۳

 روتسم هلراق شیت زاب «بولوا غاطرب ] ۰

۲۸۰ 

۱ 

۰ # 

 هرفو .ردررح هدنران | برص نو-ہفارەج یغنیدلوا

 ارا یرامشا ضعب كىرع یارعش هدنقح یلدورب

 ۱ .رونلوا
 ءامرا لوس كا داریازح ()

 دیا 2 ندر ا ا فیلش

 م ینربرب .هلناعن ندروم لیج یرب كران وب
 عداو «نیک یداو یاضیبلا یداو « ءافبص یداو

 هردهرتمولیک ۲۷۰ یسارحم .ریلآ ینراعسا نیطب
 | ندنرلغاط ( ترهات ) یرکبد .روروق نز

 اک ۱۷۰ .تكرهدا هظفاحم ییعسا ( لصاولا رها )

 اش هلعاقجا رهن کیا و .راغآ هدلحم كالهرتم
 اعب «هلاعت ادا هرکص ندکدتا لکشت یغامربا

 رئامروا یرغوط هرغ تبا و هبییرغ لامش
 فو راط و هدنسهرآ كراهو غاط , قاط رب روتسم

 دنا ذخا راج شضم) ندلوصو غاصو «نایرح درا

 آ ا ا قرم لامش هرتمولک ۱ ۲ كزنغتسم دار

 ۰ هدنرب اا ضا كر .رولکود هزیکد

 داو «ەدەسروى | زواحم یهرتم ۰ تاب و

 «بولوا هووآ رب هدنتمسو هرتمولدک نوا کس

 ال و شعب ندقلفاروق هدلاح یغیدلوا تبنم كار ی

 انراوص داره هلیساشنا رادننو رالودح .ردهدلاحرب

 لا هاب 5 لزوک ثكنداو و هدنلاح یساورا

 کک زسنارف «ندنفیدلشالکآ کعهک
 لمبات هردشمالشاب هنساشناو رفح رلدنن و رالودح

 2 ندلوص هرکصالا یرلکوس كا .بولوا قوج

 ۶ ًایرقت یسارج كنيلش :رد(انیم یداو) ندبا
 هردهدنلوط هرتمولک

 € ریهاشم هال ۲ (5ایهاندع) |
 را" ۱۷۷۵ بولوا ندنس | | غنلش

CC Eو  

 رد هللا ( لکه ) ریهش مکح .ردشغ | تافو هد

 رهش (ا-) ندنخرات ۱۷۲۹۸ .ردشنل وب یثادقرآ

 اف لوصا رب صوصخ هنن دن « بولالشاب هسا ردن

 ۱ لوق نسح هلیسهداز هک ردشع وق هنادىم

 رونوک هیر با یتسهفساف قحم ۲ .ردشلوا رهظم

 ةك مدع تكنونف ینیدلوا شا لیصح نوا

 واب وق هنلبصح كبط نفو هیهیبط نونف «هلغمالک آ
 ۱۸۰ و ؛شلآ هماننداهش هدبط هد ۲

 د «قرهنلوا توعد هننونلا راد ) غروبچروو )

1 



 ۱م ش
 ۱۸۰۸و : ؛شلوالوغشم هلمس ردن هفسلف هداروا هن هن

 ىنايمداق ۱ هسي عیانص ندنفرط لارق درو هد

 یتاسیردت تقو یلبخر «قرهنلوا نیم هنتبانکش اپ
 0 هد ۰ < هرکس ندکدتنا لول

 شمالشاب هسدردت نایک كرهدنک ه( ن نکنالرا)

 و .كرهلک هنونفلاراد نالبچآ هدف وم هد ۱۸۲۷و
 اج یا هدایز اهد یلاسیردن یهیفد
 خو م .یدیآ

 هد ۱۸۱ «نکیا شفل وا بصن کرا صاخ
 هغسلف هنیرپ كاکه «بودیک هنیلر «هلکړت یوم

 شل وا ی اعم

 هللا فوصت كرەدىا دع جوزم و طوب ص ا

 لا رقو هنتسابر ك دس ارم داقآ هرواب ار ۳4

 ییایونع هللا تایدام یسهفساف .یدنا

 ینسيةساف بهذم .ردنرابع ندندیکرتو فلت كاونف

 «یک ینیدلوا قوج كب رلندبا نیسحو ریدقتو لوبق
 یخد ران اشیق) و هتاسارتعا 15 دش تونل و دنهل

 لاقو دل ییخ یافیلأتو تاسپ ردنو ؛شفلوب قوچ

 قالات قوج ر راد ههفساف .ردشلوا بجوم

 ا زکر یلکیه هدف وم دوو

 یات هنتلایا وک اب هدساقفاق ت ف
 ۱۰ نوک ابو هدنسهطخ ناورش 1

 دیدیا هدرلموټ ندهمراو هزکدو هد ذب ع هرتمواک

 «بولوا ربش ر هدنرژوا یربن ( کسر ) 18
 تنکو لم هد ردو یزک كنسهطخ ناو رش هلتفو

 لیصاعسا هاش اک ندههدن رد كولم .یدنا یرقم

 دا ناطلس .قرهنلوا قالا هنارا ندنفرط یوفص

 هام كلام هیمصو جف هد ۸ و ثاانناخ

 کیا شلوا
 هدنتهح یلرع بونح كنوو برخ ندنفر ول

 یکی ) هدنرانک ( وص یآ) مبات هنغامریا (روک)
 غوا ا هبصق ر کو هل سما ( یخامش

 شلاق هدشلاح بارخ_تقو لبخ رب یخامش یساو

 «قرهنلوا رامعا ندیکب ندنف رطراراتات هدمب «هدهسیآ
 ندکدک هنیلا كنهیسور .ردشلافوج یسیااها او
 یخامش ,قرهنلوا ذاخنا تلایا رک ( وک اب ) ,هرکص
 ذاخنا اضق زکم .هدهسیا شا باق یر

 .ردشلاح هبلغ هب یخاعش یک .بوتلوا

 دیش ساوق هد نایک هک ا ۲

 ا E ا هخامش

 .رویدیا نایب یوم توقاي یفیدلوا هبصق

 ردا و « بوک هنارا هئ ۵ كعا “ن

YAY دم 

 ورا ین دا نان | یی
 هشیح «بولوا ندهاح یامدق

 رم ۳ ردو ؛ شعا تره هب هتن دم هدعب و

 هدهرام و .ردشلوا دیهش هدنسهءقو دحا «بونل

 یدنک هنندوجو كرابم كزمدنفا ( ماص ) تاساکرذف

 هد و زهرا ددعتم ریس یندوحو

 یغیدل وا یا قمر رو : شل ردق هر هوحش

 ندههک رو نوکر «بولب روتوک هبهنیدم «هدلاح

 هدحا هلا یون ترضح صاو : شا تافو هرات

 - وا نفد ادهشلا نب رار هلساوئا .قرهنللوا لقن

 یغپ دل وا ىل سام «بولوا نامع یما هراس

 .رد وص ید

 قشمد و هلحم ر كو هددادغب ۱ ا
 م یغیدلوا هلمرب ید هدماش | ۰

 زد هک دم هد « نادلبلا

Schmalkalden) 

 ۳ هسه) ی هس 1 ندلاملاعش

 هرتمولک ۰ كاساقو هدنساضق و قاعس ( لساق )

 «یسلاها ۰۷۳۲۰ «بولوا هبصقر هدنسدقرش بونج

 .هش راف ضءب راسو یر هاخربمد كوب «یلدعم رب د

 هردراو یسهندمههایمو یرلنامروا هدنراراوحو یرل
 هبصق ر ندنلامعا (نر) مدت دنا ۱ ا

 ینیدنلول بیرق هزیکد «بولوا
 یوج توقاب ینغیدلوا قالو یشماق رکشو زومو

 .رویدیا نایب
 هدنغاعس یراکح كنالو نا 9 5

 - یه a ۳ ۱ ناسدمش

 .اضق ( راوک ) ا و "الاعش ,بولوا اضق رب هدنسرق
Aلو انا  NES Ga UNS 

 . وا یسهرق ( یر ) یک .رددودحم هل دو دح

 هلبرلعسا وراموخ و کره «یدرک ,نازرزاضق «بول
 تیموم ییضارا .ردیواح ییهرق ۲۹ و هبحان ء

 كيو زآ یرارب تعارز لباق «بولوا قافاط هرزوا

 یونس ,بولوا نوتوت ینالوصح یلشاب كا .ردیلتیف
 نامهو ءرولوا لصاح نوتوت هیق كس زویذب اب رقت

 « یادش قالو اد .روژاوا جارخا هنارا یسه

 ايم ندقوماب رادقم رو جدی «یراد یعم ء هب زآ

 «بولوا قوچ یخد یرلهجاب هویمو یرلغاب .ردنر
 راهوبم راس و ریجا را «زارک « كبرا « دومرآ



 ر م ش

 یرلاع . رولوا لصاح
 یراریغیص « بولوا ترابع ندرتساو نکا یا

 زوکوا تفچ جوا کیا قجنآ هدیوکر هو ؛ردزآ كب
 .روب دیا تافک هنعرز كن هللق *یضارا , بوالو

 بولوا روتسم هلرانامروا یرثک | كنراغاط
 زوج .ردترابع ندنعاونا كنجافآ همر یرلحاغآ

 توطو یسهرش*راعشارئاس بولوا هدنلاح ینا یرلجاغآ

 ۔اط ( ولج ) هدنحما كناضق .ردقوح یخد یرلجاغآ

 كرل هورذ ضعب كلوب « بولا یراهبمش كنف
 (e . ردراو یرلهافترا ردق هب هرتم ۰

 برع «قرهالب وط نس هراج هایم كناضق یره

 ( یلعاباز ) عبات ههلجد .هلایرج یرغوط هن یونج
 درک نالوا نوکسم ريغ «یسیااها .رولیکود هني رهن

 تاناوبح هلغلوا دوعْفم

 5 ۰ ۰ بولوا یشثک ۸ ۶۷۰ هقشب ندنراشع

 EEL یر وتسف SS TEAS ۲۷ گرپ

 دارا هسحات رو . رددوم ن و رک

 كنا ضق رک رررسقنم هب هلیمق ترد امم 9

 كيالاد.ع میش « ینیرش عماج ۲ لا ها ۰

 هيلا یوم E شو یمهیکت رب دوس صوصخ 2 9

 .ردراو ییشراج شبا ندنفرط

 دیس ( یل یعولا ید یر ۱
 نهدنفا ( هضر) نیسح ماما ادهشلا

 رک نانلوا قوس ندنف رط دایز 5 هنلادمص یراق

 ین رکسع یراق «ملاراشم ترضح «بولوا ندنساصا

 مادقاو دصق هدایز كا هتنداهش ء كرهدىا قیوشت

 یغنیدل وا یلتاق كربلا راشم ماما ىح .ردند هدعالم ندیا

 2 ردهدقفل وا داب هلتنعل یعسا . بولوم ترهش

 . ردققحم ینیدلوا یمخت سنا نب نانس لتاق لصا
 -ایمرس كماما ترضح هب یصصا دز ن یوخ كرعش

 هی ریس هک او جد ی سل صا یسعا مل و کا

 صام ی ( نشوجلاوذ ) یردب ردوا پڊس

 .یدنشلکهمالسا 5 نهم جف «بولوا ندنناعڪش

 رعلا ةر زج لصا نع ۱
 ء بولوا ندنفرط رعش لبح قح هنلوا

 هب هرب زج هلا مطق یاشلار یر ندرلتفو یییخ ر

 *یضارا نالوا ردق هراعس قرءهلوا لخاد

 . ردنتریشع برع رب كوي شا ذاخا هاکنالوج
 هدناصاخحم هلریشع هزنع ناشالوط هدرلفرط وا هن

 نیم

۳۸۹۸ 

 : یک د هال |

 ر م ش

 . ردّلئوق اهدو لک اهد ندهزنع .بونلو

 ی رعلا ةریزج (-- لبج و
 ِ نالوا ترابع ندن_سیطسو مش

 0 عساو ندا لک ییسل ام مق I همطق

 ایحو هدنسهرا لام ضرع °۲۸ هليا °۳۷ «بولوا

 وا همركم هکم ۰ رولوا دتع هدننی (اسللا) هلبا

 ژامه ندنریلحاس سراف رحم هلبا رجا رحمو ندهرصب
 ایج ۰ ردطاحم هلرللوح «بواوا عقاو هدهفاسم نيم

 :دنسهرا كغاط يا قلا هل رلیسا هلس لبحو 2

 قرقزوتوا «بولوا ترابع ندداو ر تدنه هد داوا

 ۱۳۳1۸: ردراو قو تسواک
 ۱۳۲ ردنمام یلاها ردق ۲۰ ۰۰۰۰ ,بولوا
 قاط رو یسهبصق ر هلیمسا ( راذک ) یواح یییاها

 يسهرڌ رق 4۰ نالوا كور ردق كج هلند هبصق

 ا راس :ردطاحم هلراقلامرخ یسهلج «بولوا
 زس هلسق مع ین م *لاها ۰ ردزرذز هیح

 زدنتهح نعو ندیونج مالسالا لبق «بولوا بوسنم
 قر لصا ردیورص ندنرلب دنک یرلقداوا شاک
 دنر وهظ كرل اهو.ردنیدن هیخ یدارفارتک | هسیا كنس

 زا بوسنم هنس هلببق رعش کلش ( لیح ) هرکص
 الحش مویلا ییسن كلوب ۳

 خد هراراوح هق شب ندرم سفن «بولوا هدکا

 د هدلاح یبدمش هک ا E ینذوش و 3

 و بک ندهطخ ه یتا هجور ا او

 کس ءيلاها ۲۷۰۰۰۰ هللا هبرق و هبصق

 هنر هدزعآ دیشر

 2 ۰ - ردعماح

 لاها رادقم تایصقو ارق هطخ

 11۲ نی
 ۰ ۱۲ ی
 .N هیت

 ۲۵ ۰ رب

 Fo ۲ مساق

 0 ۸ ۳ اوج

 ٩ ۱۱۱۰۰۰ هقشب ندهوکسم «لاها وبشا
 لاها ۰ ۰ اج «بوالو یخد راشم نیشن

 ۰ ردراو
 ریش و بسانتم كب یرایس كنس هلق رعش

 سل یراکدل وس < بولوا یاس برع سااخو
 ردیعصف لا كنبع ناسل لمعتسم مولا یغد



 ار 0 ر تالومعم و :a و

 تالومم متاط رب ندقارعو زاعحو دحش ری

 .ردا هلدابم هللا رللام رب .كرهربتک ت الر
 بکس .هود هللا تآ ندسنج الما یسهلها تاناو
 هدنرلفاط بولوا ترابع ندو نویق لیتیلکو ربق
 «دروق ا سراب ءزوکوا یناس « یشوق هود

 .روناو هیشح« تاناوبح راسو ناشواط «لازغ

 ندسقل «بولوا نده رم كولم 5

 هقرش و : ۳ ِ

 زسوصو جا هدلوجرب نکردبا قوس رکسع یر
 .ردروطسم هد راوت ضعب یني دل وا شل وا فلت ق ۱

 ( سیماریعس ) هدننخگراوت ایوروآ
 ا

 هدهکلب و یمسا لم مدمالرسا خیراوت كنسهروپش

 (عص هاش) ییعسا سیماریم- .ردیسی رو *لصا مسا
 < سیما ریس » ] .ردراو یخد راندبا دع طلغ قد

 ۳ هلروس تعحاص سەدام

aشمر وس تم  

 تدابع هدتیلهاح تقو كيك ا ۹

 روهظ «بولوا مص ر یراکدشا س 8

 دما ن نایفسو هلاه یا ن دنه مر ندمالس

 .ردشفلوا #6

 « یاس مهار « | ]| ءامکلا سمش

 2 ا هنس هدام

 ناتسس و روغو تاره

 لروس رک هدنرلتهج ۱ نرالا نیا ۱
 :ردیعسا كناذ کیا ندنرک كوا

 كن هروك ذم تلود ( دم بس كم ) یسجرب

 كلم ییردام دج هدنخرات ۰:۳ «بولوا یسو

 ؛شلوا ؛یکاح روغ «هشرزوا ینافو كنبدلا نکا
 راسو ناتسیس و تاره ءانامرف نآ افوکنم هدمب

 هنس ۳۲ .یدبا شغاوا هوالع هنورلاق كلام شب

 تافو مدننامز ناخ اقا هد ۱۷ .بوروس تو

 روغ .ردیوع یبنیدلوا ناسا كرك ردتشم

 ی هرعش تعیبطو یسییدا رادتفا .یدبا بقلم هلیب

 :ردکن وا یعابز وش بول

 و ۱۳۱۷۹۹
 تسشذ رایسب تسود وچ ن٥ نمشد اب

 تسشن راب رکد مداشن ت.ود اب
 تدا رکا را هک لسع نآ زازیه رپ

 تسشن رام رب هک لسع نازا زبرکی

 نوا یییطش فاز رپ فه توام یا
 سعث نب نیدلا نکر نب نیدلا ثایغ ) یردب بول
 EEN هد ۷ ۹ .هشرزوآ یافو ( كنندلا

 ۱۰ زکلا ,هلشسانم قلوا التم هن رشع ‹«هدەسرأ

 .ردشعا تافو هد ۷۳۰ بور وس تم روح یآ

۳ e 

 :ردیسا كنيشک

 تكیهروک ذم تلود ( هحاوخ ) یر 5۱

 یردار یخکا كقازرلا دص هحاوخ نالوا یس

 .ردسیع! تلر وا دم كولم تولا کلواسفند 

 ء«هنرزوا یلتق كراب ٩  ۷ےک كناراددرس هد

 كد وعسم ندلا هبحو هحاوخ نالوا یرا

 یص هدهسلا شنل وا داعقا هلا فطل هحاوخ یغوا

 تموکح همان كنو هجرت بحاص ,هلیتهح قلوا

 یعهجاوخ هنر بو دنا تغارف اد کی نا در اس

 هردشقار ین دلا سعش

 دلا زلف هجاوعا نوک دم یا

 .روینلوا دع یرادمحیصتل ۲ كنارادرس «بولوا
 نابز دیو یوخ دب .هدهسیا ردتقم هطبر و طض

2 o نار 

 روس تموکح تدم برق ههنس یتا «ندنغیدلوا
 باصق ردح هد ۷۶:۳ «هرکص ندکد

 . ردشغآ وا لتق ندفرط

 كن دلاثایف نالوایربخا كن هروک ذم كولم

 یرد هک.ردراو یخد نیدلا سم یوا رب یلفوا
 ناخاشا یرکص ندقدنلوا ب رخت تاره و لتق
 یو یری دا بھ اک اک اک تازه ندنیفرط
 ندنیب رقم هدننامز ناخ نوغرآ قع و ؛شّعا راعا

 اصا نالوا ش

 «ندنکدردنو هنا وغرآ بو الغاب ی (ن ون دنه)

 هدنملع یودنک ك رلنوم ,بونازق یتموصخ كرالوغم

 ىلا ءالع یغوا هدشرا ین راکدتسا A هرادا

 كد«اقوو ؛ یملکچ هنس هعلق (رانخ) «قرهفار هنر

 ( كجوك نیدلا

 یر هدنعا

 ندلوذم ی 22۱ الا هننا اي هللا لتق یترب

 نت ) کوب هرد ثمامج نداروا

 هرارد ید



 س م ش
 ( نیدلا مج نب س اص) ۱ دا سمش

 u قرا ین ی کت

 اک هیت هد ۷۱۲ هدننافو ك بردن «بولوا

 0 تموکع هلس < ه داد هنگ را ۷۰۷ و

 (-- هحاوخ و ه دلا

 وک اله ندهساخ لا كولم

 ۳ ۰ هدنرلنامز وک الهن دجا اطلس هلا ناخ اقاو

 اب ۱۸۳ و ؛شفل و قاطم لکوو مظما ر زو هنس

 تانج «ندنفرط ناخ نوغرا ندا سولج هدنخر
 هدز رهت ار هل لغوا ترد

 بداو ل هدهبلقو هیاقع مولع

 6 هلتممم و ارتفا

 رد لوا لتق

 هلساونع « هیسعت » هدقطنم «بولوا تاذر یعاشو

 مزومایب افو نء ارت
 مزومایب افح نموتز
 ییود نیزا اف و ای افح

 1C" CC "۱6 مزومای اي زومایب

 ۱ دلا AE « ندلا سعش قآ » ] ۰ ۰ ۳۹
 | : لو تمار e نر
 .ارعش نارا دوخاب) دا ۳

Eید یا هجور لندنس )  

 :ردیمسا كتاذ

 «یزیربت سصعث»] .رد زب ربت سعش روهشم یسیج ر
 هلروس تعحاس هتسو دام

 تئاسار < ( دم ندا (E کا س

 هجاوخ هجرت فلاس «بولوا ندنسهیصق ( بوج )
 یعابر وش .ردیدح تكناود بحاص نیدلا سعث

 ؛ ردکنوا

 راه مایا تسربلد خريب نوچ
 راک هم یداشو دشاب لد هچ مشیع

 یورپ غیتوک هزبس یاجب غاب رد

 راہب ریتوک هرطق یاب ریازو

 لصا نە ( ندلا ش

 هل رشآ ار دص و ا هدناره «بولوا لی (سط)

 كنبافرف روصنم تاضقلا یخ

 ناطلس .ردشنلو فقاو هنونفو مولع شک ۱ «بول

 ماظن رومشم هسردم تحاص یرزو كهاشكلم

 4V ینافو .یدشلوا لان هننافتلاو تہ ىلا

 2 ردکنوا یابر وش .ردشلوا-مقاو هد

 یضاق ) یسدعچ وا

OD 
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 دب تبع هک ناداب نیشن مک

 كنا ار یاف هچرک 99
  1اروا تسدشور هچ را باتف

 دنک "۰ دیدیان ريا  "هراپ

 دنرابد هنهم و هنور ( -- یضاق) یسحمدرد هتسس

 ردکن وایعابروش .ردشغا تاشن هدرواذی «بولوا

 ددرک یدو لد درک همه رادلد

 ددرک ناب نتشیوخ درمب هک هکناو

 شوخ تف وکم نس مفک

 ددرک نیدیش دیسر نم بل رب نوچ

 ۱ ؛بولوا ندنتافاضم ( مق و ( یشن بس

 ۱ تب یا وش .ردراد هلذهو وڪه یر ا

 :ردندەلج

 تسددزد هت يح تكلف ردص یا تتم دخرد

 رام نهد

 ترایز 2 دور یرارص یوښس ارد

 ۷ ددزدب راهزا نفکزو نفک هد يه زا

 22 لصا نع ( دلاخ دیژاا دمم) یت --
 :اوخو ؛شماشاب هددادفب تقو ییبخ «بولوا یار

 ددزدب زا رعسب هرهزوک

 تیاسرف تلف یاب زن درد رک

 تیار رب مک هضرع نیرد تسیرم
 درد دما ناع تنومد ر زا نوچ

 تکا ی دتق هک ملظتب دمآ

 م كرذآ یحاس 5 E « یسمد ڪڪ

 مهاش) «بولوا ندنسارعش ناتسدنهو در رص

 دنک بول وا عاش رب ییتعیبط ریقف . ردیل ( دابا

 2 :ردکنوا تای وش ۰ شمریلس ندهبساع ا 5

 ا راکزا دربیم سفق غرم "هلن
 ارم راتفرک دوب یلد شیپ نیزا هک

 ات وب
 7 رد ندلا سمش

 بلفوا كنسا رازه «بولوا یرادمکح ید
 و كن وک اله ٤ ةركضن دننافو ك هک یردار

 ۱۰ «بولوا یرادمکح كرزرا هدنخ را ٩

 دشعا تافو هد ۱۷۱و < شهروس تموکح

 رو امن ندنفرط رالوخم تک.امهدننامز كنا
 وا شلغاط هجرت بحاص «هدلاح یفیدلوا شادبا

 : ودشلوا قفوم هتارامعا یلیخ «هلبا عج یبیاها

1 

1 
8 



 س م ش
 شر ری | شقلآ نیدلا سم هقلا دوخا 2 39

 ادیکح روس مو هد.اهد قرهلوا ندنکیل ۲

 بطق ندهروک ذم كولم لضا نع بولوا ندنآ
 وا یاردو لقع .یدبا یسهل و ك تاکسا نیدل

 كملاراذم .بولوا یدقعمو داماد كندلا طق

 نفره ا ندننافو

 بحاص هد ۰۰۷ اما < هلو

 ند کا طب یروهال هد ۱ یدال

 ریشاو بولغم یزدلب نیدلا جات یرادمکح ه
 ندهرصاحم هنس لیخ ر یس هعلق رالاوکو ؛ شت

 توروس تموکح هنس ۷۰ .یدنا شلنا عف هرکص

 مدار اهفض یاتمارآ
 دامعقا ین هجرت

 | (زوریف نیدلا نکر) یلغوا «هلکغا تافو هد ۲

 e نده 3 ى

 ناطلسمردلب هدهسور . .ردرومشم هلسبقل ا

 تافو هداروا نکا سردم هدتسهسزدم ناو دیزا

 حرش رر ۰« دوصقم »و «حاص» هدف رص رد

 "یدومسم .ردروپشم ییجنرب كرت و هکءردشمژا

 شم هدهشاتک یناونع « ثعلا بادآ » كنور

 .ردشمزاب راهیشاح

 | یدنفا نپ دلا سمش
 [.هلبدوب تعجاص

 لک » |( س دجا)

 هنسهدام «هداز اعا

 یرود ناخ د2 ۱ یدنفا ندا نو

 یغیدلوا ندنتالو ندیآ لصا ند «بواوا ندنساگ

 هرکص ندکدتبا مولع لیصحم هدنداسرد «هدلاح

 مولع 6 گر هدنا تح ه رع دالب و هناریا

 تراهم اکا هدنقتسوم او ؛شعا لیصح

 هلتسانم یتراهم وب هدنندوع هفرط و .یدمشعا

 هدعب .بولوا لئات هب یهاشداب ترضح برقو تاقتلا

 هع وذم

 هردشهروس رم زا , هنابو دم هدهسور ء قرهئاوا

 وص «بولوا ردتقم هرثنو من کرد یسرافو یلیع

 | هیارک قرهزاب رام د .صق نم8تمیمذ ًانضو یجدم اتر

 قلعتم هراودا لم . ىدا شعدبا تداع گهرو

 . ردراو یاد روپشما

 ۱ ناطلس ج اإ وبا

۳۸۷ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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 س م ش

 -و کح هدناهب رذ آ

 ناکباتا نروستم زکدلیا نردلا س

 ی دم ناطلس لصا نه «بولوا یسر كنس هلالس
 ناطلس هدء) ٠ یدیا ندنرلهلوک كزبق و لس هاشم

 یوا نالاق لوط ندهاشکام ن د ن لرفط

 كار غطن قالو نا یلغوا کوا «هلکعا جوزت

 نوت 5 تولوا EE دنامز
 ۵ ندنراما یارحا هنس ۱۳ .یدنا ش | | هنبلا

 هدع) و ناولپم نایح یغوا «بودنا تافو هد ۸

 « ناطلس ربما » |

 - اص دا
 ۱ یراخش ندلا سمش

 | . روم تمچ
 9 ندنیشل م 3 ۰ ۰

Saنیملاةمکح» ۱ كرابم نیدلا » 

 ۰ ردندن رلح راش

 نکد کا ات اه

 كنینمم دو ناطلس بول وا لد هشمم كولم نروس

 ندلا ثابف یردارب هدنخرات ۷/۹۹۹ ۰ ردیلغوا

 « هدقدنلوا طاغسا ندنفرط نیلال باون كلم

 تموکح ردق یا قم ترد زکلاب «قرهنلوا دامقا
 > د را ناک هر وب

 ۰ ردعفلوا ا ندنف رط هاش دواد

 تم ودح هد 2 ۰ دلا ۳۹

 ( ییرو ) لروس شدد, `

 : ردیسا 4 رادمکح کیا ند لال

 یلیخ و ؛ شمچ هتح هنرزوا یلتق كني رو ندلا

 بو دیا تموأقم هت رکسع كن رارا < للهد تفو

 هدنګ رات Vê 9 ندکد تا هد مک سس ا

 اخ راو هک وادذکتسا لغوا هک ا تافو

 ینافو كن طالسلا ناطلس یردب ی عکاس

 جوا و ِ شک هتل هد ۷۸ ۵ «هشرزوا

 ن هاش زورف هدنحشرات ۰

 تافو هد ۸ کی ن کک اش کا هه |

 و یهاش ورسخ ندلا سمش دمتسل. )



 س م ش
 ن ندلا رغف «بولوا نراملح ریهاشم ( یسیع نب

 هیمکح مولع .رديديمل كبرلا بيطخ
 یخد هدمولع ۶ تدح و هقف هقشپ ندشمات

 ( هاش ورسخ ) هدنبرق زیربت . یدبا یحاص یلوطدی
 كلم ) < هلدورو هماش هدع)  بوغوط هدنس هرق

 هحوت 2 ( م ظعلا كلاا نب دواد نيدلا حالص رصان
 هدشاب كنو تدم رو ء٤ اوا رهظم هنمارکا و

 ٩۰۲ نودا هقشمد ۳ ندقدلاق هدا روز

 راد هب یم اش هقف ۰ ردشعا تافو هداروا هدنخشرات

 فوقو نالوا هد

 ناو ین « بذولا بات؟ » كنزاربش و

 یداتساو ؛شعار ىنس « اذشلا باتک » كب
 ر هن « تانيبلا دا كيرلا ببطخ 3
 كدواد نیدلا حالص هبلاراشم كالم . E هک
 بحاص ی امك یی اونع « E نوص » كن انیس یا

 قرل ا هنتلآ كنءوتلوق ۵ اتک بو وقوا ند«جر

 .ردرومشم ی دنک هساراد نایاب

 اتتا ۶

e 1ةح ةا_ضقلا یضاق  
 اوا ل ییوخ ندلا سمش

  بولوا ندامتفو |یکح ریهآشم ( للخا ن دجا

 .ردندنسهذمالت ترلا بیطخ ن نیدلا رک ید و
 هماش هدع) ,بوغوط هدنسهبصق یوخ تناع؛ رذآ

 ك (لداملا كلا ن یی مظعم كلم ) ‹ هلدورو

 هلسیردن تقو یلبخ رو ؛شلوا لثان هنتافتلاو مارک |
 هدقشمد ندنف رطهملاراشم كلم هدعب بولوالوفشم
 چک هدنخرات 1۳۷ . ىدا شاوا ةاضقلا یخاف
 ماع ان كنیداتسا . ردشعا تافو هدقشمد هدنشاب
 قلعتم همقف لوصاو 2و اما یا رش ریس یمیدقارب

 رثا ر نمقتم ییهیم> زومر شمب و باک رر
 :ردشعا ۳

 د2ج زاطاس حج لا وبا

 e ۱ لابخ د دلاس
 [ .تعجاص هنس هدام « یلایخ » | .ردندنسارعشو

 ۱ كلود قنرا ی
 و ۳ و زا دو د ندلا سمش

 ا ندسات قرا ن نالضسرآ هرق .بولوا یر

 ترمز هی ر زکلایو <« شا سولح هد ۳

 هردشم روس

 ۰ م ۶ هم 1 ی «تولوا ندنخروم
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 1 e « را الا نوص » ن چ یا نیم

 .ردراو یربتعم ا

 Ea 0 ىزغلا ندلا سمش

 ونت » ۳ هد نخ را ٩٩۰ .بولوا ندهیفنح

 3 كياتكو هردنحاص تماتک ىلا اونع « راه الا

 ̀ ځد یسیدنک فالو« «بولوا یرلحرش قوچ
 . ردشع |

 اه) فر اکرم ۳ ۱
 هاشم ( ش 1 روجف ندلا سمش

 درشل رک ه کل کن اهح كنلروع ,ِولوا ندنخاشم
 ریشبت هللا هیظع تاحوتف ندنفرط تاذ و لوا

e۳  

 هدام « یرانف » ]
Gre 

 ا یداق ندلا س

 ا » یونوف 2

 1 . تماس هنس

 ۳ ا يا یادوک نیدلاسمش هدام «یاروک» ]) ۰ ۳

 |یونوق ندلاسمش

 ام ن دم ندلا سمٹ نم 2

 ماد 1 | یزردبت سش
 لتبرلت رضحیور نیدلا لالج انالوم «بولوا ندنویف
 درضح بولک ه هنوق یني همور رايد . ردیدشم
 ا رهاظ یالع هدمب و ؛شعا داشرا یملا راشم
 درضح ه 2 گم بولی ربحاق هماش ,هنرزوا یرللخدو

 هل مانعا هاروا یدلو ناطلس یرالغوا انالوم

 باور هءف د وو ؛ شعا هداما هب هس وق ین رایدنک

 اوا دیهش ندنفرط نیہصعتم ماطر رو

 اط رب قدصم ريغ هلګ راتو نابم هنرر هدنرلقح

 اطر . ردلوقنم هداعاا هفراخ تاعوقو و لاوسحا

 وبطم یخد یناود بتم .بولوا یوم یرامشا
 براوا كيانالوم ترضح كراعشا و « هدهسیا

 .ردراوتم ینیدلوا فریم

 E یربه نرف یح وا 2

AEءردبصاخحم دک زدش نا ندنس ۱  

 هننامز ینا ناخ دم ناطاس عقلا وہا یسیجنرب

 ةو تافتلا ك.رلاراشم هاشداب « بولوا رادرتفد



 سس م ش
 فورعم هلک خد هداز یجهردنح .یدیشلوا لآ

 . ردشقا تافو هدننامز ناخ دیزاب ناطلس بولوآ
 رد تب

 نیزقاب هناتسلک كنسح دازلک نکیا داو
 نیزقاب هنا نب نکدروط كراسخر رهم

 علطم وش « بولوا یبیومطسق ییینکیا
 رکا

 یربغ نداطخ كسم هکوهص قوب دونکیوا

 یریغ نداطخو وهس شيا رب هدلوا ىدا
9 ES 

 «بولوا ندتاضق هش اطو یهسور یی وا س  RES ONO SPRنی مپ

 . یدبا یسبضاق هفک هدننامز ناخ میلس ناطاس

 ا

 ندقاریا لیلب ېک شوپدع شیورد
 ندقرو لآ نفصو تكکراخر لک

 رهش « بولوا لبنومع . یی درد سس

 یک ها تب وش ا فرعم هدنعماح ر

 ردك هبلق هنيا كخر. طخ قوسمریو
 ردیک هد كراذع تارح هموق یرابغ لوا 3

 همور راد ,بولوا یناربا لصا نم ییعشب =
 یغنیدلوا شم زاب هلساونع « غصهد» و ؛ ؛

 ده هنن رلت رضح ناخ میس ناطلس زواب یب هموظنم

 اردن ده رک دم هم وطنم تب کبار وش .یدیا شل

 N جرات
 زکیدریدلوط ندهناد زکغاصروق ۱
 ییهاسفاو هصق ره ملهیوق ۹

 یهناد زسرابق ندنزغا كروم

 وا ندارم ( س نجا 2 2

 نایلس ناطلس 1 ت ۱ اشاپ یسک
 هدعلو ماشو و ندنوامه یارس هدننامز لناخ

 .راشم هاشدایو ؛شلوایسکب رکب یلوطا ا ویا مور
 شملکچ هاوزنا شوک تدمر هدنلاحرا كپلا

 یارس ندشاح ناخ ماس ناطلم هدمب « هدهسلا

 ؛شلوا ندیهاشداپ ترضح نیب رقم .هلبلج هنونامه

 ندنب رقم یخد هدننامز ثاات ناخ دام ناطالسو

 لا ليز .ردشما تافو هد ۷ ,بوشلو

 « (هضر) دیلو نب دلاخ ترضح ی «بولوا ندنلسل
 تر یللوقص .یدرونلو EE ینیدلوا یهتنم

 وش ردشفل و هدنملع اعاد .بولوا یی تناشاب

 : ردکنوا 8

 ردراہب لوا یدلشاب هناغف لبلب

 ردرایتخا ېب هني ېن مغلادیش

 تخ

Roo 

۳ 

eسم ل  

> 

۳۸۹۷۳ 

 ش#غوط هدنسهعدق |

 ع م ش
 لحاس ثارفو هدنرف توارخ طاشمش

 هبصق یاو رومشم هدنسق رش

 ندمراشا ءالع ربهاشم .ردیارخ مویلا «بولوا

 . ردشفل و از طةم یاد چاق

 | داذاکشمش
 رود قاب یوم

ES eیجکیا  
 كیوقب دالوا «بولوا لفوا +

 اج (مع) فسو ترضح هدنراکدتبک هرصم

 دی ممد همطالم هلا دما

 بوقا یتفیدلوا هءاذ و هبصقر

 هردناذ و نالوا فیقوت ی نهر لندن

 ك رشهاتنا طاصا یلعس نو نالوا ر ج

 0 ع لاه تط و لو ع والا
 .یدیشلوا

)Siméon( | ۰ر ندلشارسا ین  

Aلوا ن و اا ۱  
 هلفغل وا ماهلا هنسیدنک ی ح هروک ی صسم ترضح

 ۔ روتوک هدبعم ییا سید ترضح ( م ) ع ترضح

 ینرلتمالع توبن هدیبص « بوالو رضاح هدنکید

 .ردشغا قیدصت ,كرهروک

 م ترضح ( ئ 5110600 ) | ‹

 را يک (م) | نوعمش
 الم خیرات ۱۰۷ و ؛شمریتک نامعا ه( مع ) یس

 ا دیهش اه نکا هلتشا ۱۲۳ یه
 .راردبا ارجا یتسیطروت هدن ۱۸ كطابش رلنابتسرخ

Siméon Style} | «اشسرخ (9 . 

OE?بولوا شیثکرب ندنرازب نع كرلن ۱ » 
 ةطخ ایکیلیک كنيلوطان | هدنسیدالیم خیرات ۰

 ه ردشعا تافو هد ۵۹ و <

 «یکیدتبامامط ءرکرب هدهتفه ؛بوریک الصابر ین رم
 هداروا بوروط هدنرزوا كت وتس رب هت ۳۳۲

 هدنناسل نانو هلتیسانم و .ردیو ییدسا تافو

 كنيت نوناک .ردشموا هی (یدومع ین ) تلبتسا

 .راردنا ارحا سيطر و هدن ۵

 ةفانخ نادنز ن هناحر وا)

 نده یص ءالص و داهز (یدزالا

 هردیوم یخد یغیدل وا یشرق او یراصنا «بولوا

 هدسدقم تب هدعب « بوئلو رضاح هدنعف

 نوعمش

 نو
 ترضح تمدخ هناحر یز



 ك م ش
 هغ رش ث داحا ضعا ل ۲ .ردشفل و هدیوس

 هردل وقتم
 فا دا االا لق ۲ 3

 0 1۳ 8 ۱ بهار | نوممم
 .ردبقل» هلیبقل ( هبوبط ) «بولوا

 كتاذ کیا ندهناقع ءارمش یامدق 2
 1 : ردیصاخم ۱ ا

 لاحو دجو «بولوا یلنبرزرب لصا نم یس رب
 .یدیا غیب عاشو لماک د صر یحاص قوشو دردو

 «بودبا تموادم هنسهیک7 كنبدنفا افو یش تدم رب

 مج هک ینارای هبد ردراو متیمج من هم رب
 كر هل کج ه هشوک ر هدهطاقمو رکذ یاثئا هلتوعدو

 ماس هشاناح یتاح هدلاح یمنی دنل وا نظ شمو وا

 لزعر .ردک انزوسو هناقشام ك یراشا .یدشعا

 :زردبا افتکا هلداریا ینتی کیا كلبا كنبرومشم
 منت ےس لوا هکمریدلوا ی شمردبا راع

 مفک بوقاط هغوب مهداولاي ممراو
 مدیا كاج مدکچ هسرولوا تح لح

 مهرید رول وا لئاح کن هدتلصو مد

 .ردنلل وطان آ | ,بولواندناضق ةف اط یسیعکیا س

 هتک وا تب وش . ردقو تفاطل هدگب هدنرامشا

 یدوق هدربلد لک اک ادخ هک تفاطل وب

 یدوق هدربنع هل هدلبنس هن هدرت لک هن

 هل.ماخ وب یخد ندافع یارمش نیرخأاتم س
 ندننی وسنم هولوم تشرط .ردی هنوق «بولوا یرب
 ۰ یدا لوغشم هلقاحاولح هدلوسناتسا <« بولوا

 در دکوا

 تبقاع هسرولوا لي كب رکا یرع ثمدآ

 شمالوا نامهم هدلاع هک رب ناص رولک مد

 | روکش
 4نمزا بولوا هعاق

YoYتاب وش .ردشغا تافو هدنګ رات \  

 نوکرب ندهعک هدنسیحاون قارا
 9 هدههاسم یل ف ۱ هلا

 شفلو رهش ر هوس هدهعدق 4

 رود ا ندکدتبا ناس یوج توقاي ینیدلوا
 یهابلا ةر ن نالس هدنامع ترضح تفالخ کا

 «كرهردنوک هنرسر «هرکص ندکد تبا ح رف ی ( هعزر)

 ندقدلاق روم تقو لیخو : E ارق یرهش و

 ؛شلدا بی رخت ندنفرط یعوق (هیدروانس) هرکص
  دازآ كیهعم و یسلاو ناب رذآ هدنگرات ۲ ۰و

 (هلکوتم) قرهنل وا رامعا ند۔ کب ندنف رط (اغب) یل

 .یدشفلوا هوس

۳۸۷ 
aE 2 

 ۱ و 6 س

Uaیداتتعا ساسا ( د : 

 جوص یحابا و 2 |ىناغلىش
 ندهیسابع ءافلخ «بولوا یدحوم كلطاب

 ۲ ۳۲۲ هلا ثنهل-ةم نا یریزو كمالاب یضار

 هلا یعرش مک «قرە لوا کاو فقوت هدنر

 ہرا هفوک هلبا هره) .ردعفل وا قارحاو بلص

 .یدیا ندنسه رق ناغلعت عقاو

 Os (هب ع) هدسل دنا ام /
Eریه اشم «بولوا هبصق ر ندنناف ۱  

 (فاتنمشأا ىرجملا ىسيم نب نجرلادبع ركب وبا ندالع
 .ردشفلو یسار طقسم ےب

eكنلابج * اس ناقلاب ( ۱۵0۳۰۱۵ )  

E۰ تر هنراو دن کیا امس ۱  E 

 هدنسوب رع بونح هرتمولک ۰ ۰ كي هرتساسو هدنن رع

 نام و

 هبصق رب مکعسم یزکم قاس عقاو هدعقوم رب
 ۲۳۰۹۰ هرزوا قلوا لسم یبر چوا « بولوا

 مسج و ساو ددعتمو ینارش عماج 0۰ «یسلاها

 دنمطاق هطم تب هداح كوس شد .ردراو یر هلشبق

 هدنرزوا كنطخ لو ریمد ندنک هتعسور ندهنراوو
 زدجراخ .ردکلشیا یخ ینراجت «هلیتهج یفلو
 مظتنم ريف یسیرجحما .هدهسبا لزوک كب یه رظنم

 گكياماو كساضءب .ردلقشالوطو راط یرلقاقوسو
 دراو یال و مم ند هک تو ربقاب و یرل هناخنابد هل را هق رب اف

 كنغللارق هسفاص )hemn¡z€( ی
CENEاوات وسا و هدنتلاا ا  

 وا كاج ر انف ا قرش هرتمولک ٤٦

 کرم انضق هدنک:۱ كنفاط ( هکرکزرا )و هدنرز
 ممد ددعتم ءیسیلاما ۷۸ ۲۱۰ بولوا رهش ر

 هد هلب را هق ر اف هراس و هللاف هكیاسا «یرلل

 1 كاال .ردراو یرلیتکم ددعتمو یر هناع

 ات كنغللارق هسفاص بولوا ندنرارهش لزوک

 هردسهروم نانلو یرلبا دلا

 صقر روهشمو لوس هدهماع

 ردروک ذم هدنعراعشا «بولوا

 وع“ )و (ه راصن الامام یا تا 5

 )و رشا ورم تب | توش
 "تن سوعث)و (هراصنالا كلام ت

 8 (ماص) تانناکرغت ترضح «بولوا رم

 دنسانب یار ںیم یسمدرد و

 سومش

 ؛ شعا تعس

3 



 و م ش

 تیاور فیرش تیدح رب هدیاب و «بوناون رضا
 رد

 روهشم هدنتکلع یوق سیدح 5
 .یدبا رصق ر سو 2

 سی دج 0 اا دلا یو 2
 ر ار ی و» 

 تقو وا .رد ( هرقع) یمسا لصا «بولوا یزق كن

 لدسل دح ءابو روس ج ۹۹ هسا لح یسهلببق مط

 وتو یوق i ادا كرز یحهراو بچو

 شیک هنمکخ تدام یفلوا هلازا یرلت راک, ندنف 8
 هما ٤مھ و یخ د هال مجت هجرت هبح اص ,ندنهب هلوا

 جف ,بونود هنم و و ندقدنا وا ارحا ه ریتم

 یثراق هنموت مط ینراککر ا یعوق لا هدیصق رپ

 هنلدو كنموق و ؛ شمر دناق ه رح تك رهدیا ج

 كنس هدىصق رک ت افا با س هنس هرز و مات

 ؛ردوش یعغنالشاب

 مکتایتق لا قژتاب لمجا
 لفلا ددع مکیف لاحر مناو ۱

 هذه دعب اوبضت مل متا ناق 5
 لعفلا نم رفتال "ءاسن اونوکف ۱

 منکو الاحر ایر انا ولو

 حلا لذلا ىلع مقنال انکل است

 هدنراطسو كانال ا ( ی ۱
 . هقود ( غروبنتلا هسقاص ) عقاو ومش 3

 هداسب رع بوذح هرتمولرک ۱ ۲ كءغرونتلآ و دنا

 كوب یو ریمد «یسااها ۵ «بولوا هبصق ر

 .ردراو ینراجت وج ناو

EL 0 1 3ماکح و اسنا (  
 ادال .بولوا ندارن یک ا |

 هکاک اح هد ٣۰۹٧و ؛شمغوط هدنخرات ۱۱۳۲

 ندنیافت دلرانطسلف یلشارسا ىن « قرهنلوا باتا

 هثیلا كن رالغوا ینهرادا هدمب .هدهسیا شمراتروق

 ین «ندنرلکدعا نونع یلخ رنو هلا كرت

 .اط .هنرزوا یرلیشبقلاق هنلط رادمکح كلارا

 رافد قوچ رب تولاط ق آو ؛شعا نییعت ینول
 دواد ترضح هنر «ندنکیامغا تیمش هبهیها صاوا
 «بولاق رس بان ا و «هدهسیا شع نیس ی(م)

 دال.م EET ارحا هرکب ندو كنسب دنک

 ,ردشعا نافو لوا هنس ا ند (مع) یسع
: 2 

 اغ هطسقرس ی و
 .رودناناس یوه توقأب نفی دلوا هعلق

 | ر ندش

 ۱ ن ش ۳/۸۷۵

 روش« هدن رق سوط ةدیاسارخ ال

 . یدنا هعلق رب

 كع ازربم ن تیسح دج ازرم ) 4
۰ 
 تل ن دنیا نارا ( مرکلا ] ۰

 رکا یذاق تدم ر هدننامز ی ردات . ردنلن اهغصا

 تب وش .ردشفلوا لتف هلرما كنود هدعءاو + ؛ شل و

 دار یکم و

 تسمه E اوت قدع روسر

 تسه یابز ۳ ا سش U جم وج

 ی ندلا بذعم ا ا 2

 -ارەشو اداره اتم (نسا ۳

 05 داو ؛شعا تاشن هددادتب ؛بولوا قد

 - لئات هن رهزاج هل ح دم دا راک | درهدنک هماشو

 - ۰۰۱ ودنا نطوت هدلصوم تاهنو ؛شلوا

 «بولوا یلیم هوجه
 - ارتعاو یغازسنالایم هتم شمب هدهجهیبهذم روما

 .ردورص یناض

 دودتعا تاقو هداروا هدنگر

 ادا مظاما (- ےھارا ۳
 ۹ ری | یدنف یسانش

 هژرطر یک نهدافاو لوصاو هنسعش هداس كنينافع

 تاسدا هک.ابو یرب كرلن دیا تعه هدایز كا هنبلق

 هناخ وط هدندامسرد .ردیربو یدحوم آه دن دج

 هرکص ندنابصحت یسرافو نع بوغوط هدنراوج
 کاو هتک لس یک ینهطوا وک هنا وط

 قونف تو کوا یال نارو هد ور شلوا

 ۰ یدنآ

 شفلو و راس روس شعب هدنندوع هتداعسرد

 . روصت») تیام گر همم هدنا شیفت هفت ها یدهسرا

 شما تقعنع هساواب نوعلیصح كه دی دح

 تا دا هلتل | ون نالوا یسعر اب رل هت ع ین ام

 كب هدىدح راک وا راز هل.ح الصا در عاسلو ه ه دی دح

 هدنګ رات ۱۲۸۸ .ردشع | رلتمدخ قوج هنیمم و رش

 یخد یسهرعش تعسط .ردشعا تافو هدنشاب جک

 راتآ ضمب هقفب ند انا رشن ییتک ید راو

 قفوت ابضلا وا یتارینم راکذا روصو یراعشاو

 اج سرب وک رد دعا ا د یوا ےک

 كنالهح هدنلا هکرلربد اک | تک دی

 رايا رتهو لاک بسکنوجا قلوا ره



 ت ن ش

 تب هم كلام (chenan loa( 0 ودنانش

 ( هینیج ریو ) عقاو هدنتهج قرش
 رې ر هدنسداو یابح هلساس (ییاغلآ) هدن روهج

 .ردیلوق كوس كا كنغامرا ( قاموتو ) «بولوا

 ارج .ردنا تکرت نداح يا هلب رلعسا یونحو یامش

 .هرتمولرک ۰۵ بولوا هدنل وط هرتمولک ۷ ۵ ی

 قوح ك هد دنا رح 5اف ا راس کل

 تدنم ك ییداو هرروح یترا هذک ام ك راهش ر اف

 رد واح یه دعم هایم قوحرو

 ` شاپ هم (Shenandoah) ۱۱ 1 ودنادم ۳

 )و هدنروبج ( هوای
 بولوا هبصق ر ةهدنلاع هرتمولک ۲ دا ( لیوح

 یتدعم رود لاکو لو ریمد .ینیلاما

 دراو اعا
(Sehneidemühle ۱ 2و „3  

 0 (نزوم) و ۱ لومدبانش
 هد مادق ( نزوب نا رالوق) فا (عرموم)
 ر هدنسیبغ لاعث هرتمولیک ۲۲ كیا صف زکصو
 ص وصخم هرازق «یسلاها ۱ ۲ ۰ ۵ بولوا هبصق

 شاص و یسیدادنعا تکم لخاد لا بتکم
 یرهناخ رمد لوس ء یتکم صوصخ هرازلدو

 .ردراو یراهشراف راسو
 ندنلامعا هلطلط هدسلدنا ۱ هلال وا ت ر

 ۔ ارفح یعیدلوا هبصق ر

۱ ۰ ۱ ۵ ۰ 

 هردروک ذم هدر بع نوف

 هدنق رش تن هطرق و دا فتا و

 .هلوا هدهذاسه قاع” رف ۸۰ و تاس

 تاربخ «بولوا هر 4 لصتم هنس هبصق (lL) قر

 یوه توقا ینغیدلوا قوح یعالق و یتر ومو

 .رودیا نایب
 ندننافاضم 0 ترتیب 1 LE ا o مس | ۰

 ریھاشم تا هبصق  I اتش

 دعس دیس نامع ونا ) ندنبب دم

 .ردبنطو كب ( ییاعنشلا
 رو یع+ ا !اعا هن و شا NS هو .

 هرصق ر نادناق ام هن وسا هدزیکت و

 - دلوا روهشم هلىکاکوس هداءلاقوف كنرالا «بولوا

 شعتود هنبلا درک: رف هدننامز الت و < یغل

 .رودنا ناب یوج توقاب ینغیدلوا

YAY س ن ش 

 .هبصق (مراتناس) مقاوهدزیک:روب ۱ نرتدش
 )| ناو ندنفرط رلبرع هنس

 E كوس امو هیمالسا تموکح «بولوا

 هاشم راو الع ll «شفلو  هدنل

 a ن ا ج وبا)

 تو نە ن رتنش تك تل دا e ند رع

 تل الو شعب و شم وط ه دنس هبصق (مراتناس)

 كسادیا هدنخگرات ۱۷ رد ندق دنل و هدنتیاتک

 یناود بل سم .ردشعا تافو هدن رهش ) هل سم (

 کوا تب یا وش .ردراو

 هلل یدنع رهدلا ىلايل ینسا

 لامعا نم ساکلا ايف لخا ¿۾

 یرکلاو ینفج نيب اف تقرف
 لاغلخلاو طرقلا نيب تعجو

 و_رعم ند ( ه رام هتناس ) ی

 هبصق ر هد سل دنا قرهلوا نت تک

 ۰ یدا روهشم هلیک کوس كنساسدک «بولوا

 هماق را روهشم 3۵ دما دا

 . ىدا

aكلب هدهون ۱ یدنشراد دوخاب )  

 £ تلموطرخو هدنراک غاص یدنس

 كنون هلمتق و «بولوا هبصق ۲ هدنسدق رش د لامم تعاس

 «بولوا تب هک ندزامح یسلاها یدا یز کے ص

 وام .ردرلهدا تسردنت و نوکیزود یرلاوس

 ۰ ردشفل و یرهارخ كنعدق رهش (هوم) هدنرق

 | بوقای تنش

(Chen- -Si)دنس هبلامش تهج كنبح  

 . روهشم “لاش « بولوا تلایا رب ین

 ا (وه ا وه) | E هلا لس

 ید ۳9 o ون ۰ وه 8

 وب هونج ندلاعت ۰ رددودح هلبرلتلیا ( وس ناق )
 ۳۰۰ یا نطسوو ۷۸۰ هلا راسح یثحوا شوق
 .NS se یس «_ےطس هام «بولوا هرتمولک

 ندسوف ۰ یدلاهاو هرتمولیک عبم

 ۷ «بولوا یرهث (وفناغن یم) یکم
 غنیچ) «بولوا قلغاط یسیضارا . ردعقنم هغاروعس
 بعشتو دادتما هدنحما كتلابا یلابح *هلسلس (غنیل

 رب



 ینرلهضوح (مناکهچ غناک) هلبا (وه غناوه) .كرهدی
 هدنسیلاعث مق ؛بولوا قوج یسهبراج هایم .رونرآ

 (وه یئوه) ناک ندبرغ هلبا ( وهول ) تیا ندلامش
 هدنسیونچ مقو ,هنغامرا ( وه غلآ وه ) یرره

 غنای) ید یربن ( غناک ناه) نافآ هقرش ندب
 ددمتم كرابنا و . رولیکود هنغامرا ( ناک هج

 -یلع ینار وطو لدتعم ی-اوه . ردراو یرلات

 دا راخذ ءبولوا تبنم كب دنا مق صوص)ا

 مدرا قمه یرلعون شعب ك هویمو هزبس هلیهاونا

 . رولوا لصاح هزاسو نوتوت ءرونک هللا 2
 هدقلیجایوو هدبطو یراعثا راراب هنلاعا هد سارک

 كيا رادقم للبخ ۰ ردقوح یغد یتانان لمعتسم

 تآ عون رب رورو هدایز نکل كچوک . راقیچ یخو
 هلهو یسهلها تاناویح راسو زوموط .رتسا هلا

 یراب رآ . ردلو هدیناناوبح و ردقوح یروط

 یسوهآ كسم .راقیچ لاب یخ «بولوا قوچ
 .ردیلتثک هد یتاناویح رارای هنلامعا كروک ی رلتسويو

 ؛آ رظن هنخر دنل و یرهزبر ناوتل | هلن كن راپنا

 هدهسرودیا اضتقا قغلو یرلن دعم نوتلآ هدن رغاط

 لامش . روغا هدعاسم هنحارخاو یرح تموکع

 شمب راسو نوشروت هل ندعم روک .یلتیلک هدنتو#

 ندعم لزوط .روبنلو یخد لورت و صو زل دعم
 ءاص هلتابوسنم كون هدتلابا . ردقوح هدیراوص

 یتالومعمكرلن و كرك« بونلوب یرآ هت راف دغاکو یلاخ

 هرارانات کهدنلامش كدس تالوصع راسو لا 8

 رخ (عن وجاه) هل رک كتلاا ۰ رونلوا تخورف

 راس هلبراب بوک «بونلوت لون رب لزوک ك هدنس#

 . ردن ریح بلاج یتایلم
 هر وم) هدانا.-ا 2 2

 | هدنتا ا ید 1 ۱ هلیشنش
 ی زکسم اضق هدنسدقش بونح هرتمولدک ۲ ۰ فل

 لو ریمد .یسااما ۰۰۰ .بولوا هبصق ر

 هردراو یرهراغم قاط رب نوک مولا هدنفارطاو

RES ۳ام سس  

 1 et ا ۱ یرفنش

 قح «بولوا یترهش هدهعشوق . یدیا بوسنم هنس

 .ردشملوا لثم برض یمالک « یرفنشلا نم یدها*

 ندرلنوم تیاهن ,بولوا یموصخ هل یس هلیبق نامالس
 . ردشفلوا لتف «قرهلبتوط ندنفرط رباج نب دس

 او ش ۱۸۷۷ ف ن ش

 «بولوا یحاص اس ه دیصق » برعلا هی ال D روهشم

 : ردوش یح الشاب كنەروكذم ؟هدیصق
 مکیطم رودص یا ین اوهثا

 ليم ال کاوس موق ىلا یناف

 رقم لىللاو تاجاحا تحج دقف

 لحراو ایاطم تابطا تدشو

 یرلحرش ندنفرط ایذا ماما كن ( هال ) و

 هدر هشه دن رات ۱۰۰: رس كن رشز .بولوا

 . ردشفاوا رشاو عبط هدنسهعبطم « بئاوجلا»
 ار ٩ یار (Chine) را

 ۳ . م سل بسس
 ( رارضا ) عقاو هدنتهج برق ) ۰

 یسلاها ۰۰۰ «بولوا هبصقرب هاک:راجم هدنسهطخ
 ران او راک داغ رد رئ یتامو رم هدنفارطا و

 .راردنا ترا «بودنک

 كف
 ٤ ۳ دا ه دنع هوش دوخای) ( ات

 تکلم عقاو هدهفاسم یاس رف ]

 ییکسم كنسهلیبق (هونس دزا) ندنلئابق دزا «بولوا

 . یدنا

 مست كشبح ( C۸03 ) هوش دوخاب 1 ۳
 وا هطخ 7 عساو ترابع ندنسب ونح

 وص تموکح رب هګرآ تقو لبخ و هلتاعفد بول

 ادا یدالبم رضاح نرق قح .ردشغل واهرادا هدر

 ۱۸۰ «نکیا هدقفلوا هرادا هلتروصو یرب ندنس

 هشبحو طبض ندنفرط ( رودوثت ) قبا «یشاجت هد
 ندنتافو كموقص «یثاحم .هدهسیا شنل وا قالا

 دادرتسا یناالقتسا ردق ههحردر ىز 2 ا

 E ET SREY هللا ۾“ .ردشعا

 بوسام هسنجرب یاو قالبچ یرلرب كسکوب «بولوا
 یرلفرط هتروا «یواح ین رلاعص یرطروس نونوق
 یر .ردتبنمو عورزم یرلفرط یغاشآ و قنامروا

 ییا هرزوا قوا هدرلن وناک یرکید و ردق هلولا

 لوصح هعفد یا هدهنس .ندنفیدلوا یعسوم رواب

 قو یسهبصقو رهش «بولوا قوج یرلیوک .ررو
 .ردهدش

(Shoalhaven ۰ Eتان الارتسوا  

 ا
 . رش لاعش ءهلناعبن ندنرلغاط (ورنام) هکءردقامربا رب

 یرعوط هبیبونج قرش تبان و هقرش هدمب «هق
 :هزکض . نادنابرحت کز ىە

Eoرولنکود هل دتع ۰ طرح رح هد ونج ض رع . 



 د و ش

 «بولک ر دق هیراقو هرتمولیک ۱5 ندنبضنم رلیک
 یبیداو .رداو یر وک لو زیمدرب كسکو هداروا
 .ردتینمو لزوک كب

 هلا نامع و هدشرق یسوم یداو | و ۳

 نصح ر روهشم وا مزلق ۱ ی

 .رویدیا نایب یوج توقای ینیدلوا شفلوم
SCN .هنوط هدناتسراحم هلمسا  

 ك ( غروبسر) و هدنجما یسارج ۱ 0
 ةهحاسم تاكو" ءبولوا هطا کیا هدنفرط تلآ
 عبر ۲۷۰ زکلای یکكنکچ وکو ۱۰:۷ یبهییطس
 هدنع و كنسکیا .ردهرتموایک

 هردرادلوصحمو تبنم كب یرلفار وط «بونلو هرقو

 یرلجافآ مسج . ردنکهربخ ذ یلیخ هب هنأایو ندرلهطآ و

 4صق ردق ۰

 هردراو ید
 هبصق ر هدش رق ۳ هد

 هد « نادلبلا مع و ین دلوا ۱ ناطح وش

 تباد یا ن ارش نارا ك
 :ردصاخ یعوش

 جاغا و هلباهابو غاب «بولوا یلناقدافرح یسیج رب
 ه دعل انص راسو قلزوفلاصو لزوفشم هلکم رب دشبتم

 :ردکنوا یار وش ۰ شعا رهام

 مم تسناشن ناقشاعب هک یریب

 مم تسناهح روهشم و قشعرد

 ریبوریپ دوب تسیناوج هک اجره
 مم تسناوج. مهوربد هکر یب نآ

 :رذکتوا تباوش روا لدز ی یک دس
 مدرک ترس درک ړ هک مرادوزرآ نیا مادم
 ددرک ی رایسب وزرا نیا مرطاخ درکپ

REرومشم كا كنهسنارف ((۷2۲06۱)  
NOES۱۷۹۳۰  

 .ردشع | تافو هد ۱۸۱ ۰و شو هدسراپ هد

 یسایمداق آ سرابو او تافاکم دوس ر هدامور

 .یدشغلوا بصن هنکالعم هدفت عیانصو هنغل اضءا

 .ردراو یسهلوبقم را آ قوح رب

(Chaux-de-Fonds)هرم وسا(  
 كود

 هدنس هبحأت )لآ اشوت) ها 2 هدوش

 (اروژ) قر هلوا دنسی سلامت ءرتمولک ۳ ۰ كلتاشون و

 یطوف ,هنکیا تعاسو ییلاها ۰ ءبولوا

YAVA رو نم 

 ورو عافترا .ردراو یرلهرباف داوم ندهتخم راسو

 یرراوجو رهش .بویءهشیتب هویمو تابوبح ندنند
 .راراشاب هلقلحءاس هحعلشابو هلمیانص

 دنلاعش یاقتمآ (۵201۵۲۵) 3
Eهطخ كرك كاس هعط نوسنمود ۱  

 «بولوا ره ر بات هنغامرا ) قارول تنس ( 5 بس

 زد-نلوک ( قیتناغم )

 ذم هدیراقو هرتمولبک ۱۲ ندنرمث كيك ,هلحورخ

 وط هرتهولنک ۲۰۰ یسارحم .رولکود هغامرا روک
 ردزواع+ ییهرتم ۰ CT تولوا ماین

 :بوشود ندعافترا ثالهرتم ۳ ۰ یراقوز | ندنبصنم

 . ردنا لک هلالش ر لزوک

)Schoodie( [ ۰نم) كەم كلام . 

 .E یاهتنمو هدنتیروهچ ۱ یو
 :راکج وس ؛بولوارللوک ماطر ترف هرز هدنسیل
 .ردهدنددع ۲

 ؛هدنسهزآ نابجهللا هطان غهدسلدنا| ۰ «
 اس یو توقا یتغیدلوا و |ددوش

 هدنرق یدودح هج كلام

 ۱ رس
 «بولوا رم 3 هوا تر وخ 4

 ۲ ا زاوها E ۱ باروش

 ا ا ندک تا ناب ی یوم توقا ین کک

 مادو ؛ رود «ردکر که سلوار یرلکد د (نالوس)

 هدنفالخ یسسراف مس و نالوا كعد « وص

 .رودنا هوالع هدیشدلوا ى اط

RS 8 2ندنسارمش |  

 دنناسل ودرا «بولوا یصاخ ۱ سروس

 هرک دن رب یواح یتسیماسا كنارعش نازاب رعش
 ۰ ردراو

 . 2[, 08) س هدهبرام هنآ
 | تنهبالآ ) an ۱ لامروش

 »هنولوق هدنځګ رانا ٦۰۷ بولوا ندنرلن دافرومذم

 زال« نانو هردشعا تافو هد۱ ۷۸ و «ش#وط

 قاشارتاکیم < مترو 2 هنن رلن اسل شدحو ییارع

 دولوا 7۷ هبحاص هد هدفت عیانص یک لک اکح

 ۰ C> ,! رهظم هىو رابتعا و تمرح

 یداب الو ؛شع اتل نعرایت ۶۱: تولنکح ه(دنومسک-ل)

 ون هروک هشاور بولوا مبات هنقرطو رکف كټ
 ر «هرکص ندتنافو كنوبو ؛شاوایخد یسهجوز
 ؛روغوا رلن الوا مبا هناطاب رکذ یکلمام كرهک



 س و ش
 ۰ یدیا شلاق هدتلاغس هدنرع رخاوا ء هلف رب

 تسفام)گعغرعرووهدهنالآ ) ۰ و

 1 و ار فدودندوش
 هیصق ر یزکم اضق هدنسد ونجح برع هرتمولړک

 رادهویم هلبرلغاب روہغم «ییلاها ٤٤۹۰ «بولرا

 هزاسو هرافیس ,هکود«یسهنکام شیکبدو یرلج اف[

 .ردراو یر هق راف
Shoreham ) 2 8» 0فب هرتلک: |. (  

 و شابا (یکنوس) | مدت 0
 قرهلوا هدنسیلاعش برغ هرتمولک ۱۰ ك (نوتکیرب
 بولوا هلکساو هبصق ر هدننصنم یره ( رودآ )

 هچ دلواو یلوب ریمد «یسیلاها ۰۰۰ ه ربارب هبراوچ
 ءهدهسیدا تالش ك هلتقو ینایل هردراو یر 3

 «ندننیدلوا یناک کالنرد ,بولوط هلموت ندقوچ

 .ردشعتود ندتیممآ

 «بولوا ند هام ءارعش ءامدق

 : ردکنوا تیب ییارب وش .ردنو
 رارلبت یداهیون زسهچنغ 3

 رارات یرازغرم زسدای
 یشخبافص یم راندیا شون 0
 ۱ ررلبت یراخ رب داب ۱ 1

 یر ساوه اعل) كلور ( ۵
 هدا اس لدم طرح رګ قرهلوا هد وئح 2

 م هلبا لوب ریمد ه ( وئالوق) و هبایا ,بولوا هبصق
 یلع «بولوا هدنمکح یسهیفیص ر كنخیاپ .ردطو

 نوناک نالوا یمسوم یماج زیکد هدرلاروا صولا
 ندنسیلاها ال هدنوهزاب نروس ردق هناسب ندا

 عالم كب یساوه .رولوا قوچ كب رنا هسولب روش
 هیصوت هرلمروتم ندنفرط ابطا «بولوا مالغاصو

 لحم كنرلموق اهناو | وشیک یکسا هدن رق .روئلوا

 كنعدق رهش ( قاماق اشاپ) نالوا شفلو یخ
 .رددوجوم یرهارخ كنبرلدیعم مسجو

 (-Chu ناشوٌءح یسیعوط اهدو ۱

diz (san, Tehéou-Chan 

۳۹ ۱ 

 | غئای) هللا (یشچ مناه)و هدنسیشراق یسیترش لحاس
 رل هطا ماطر هدنکوا كن رایصنم یرلفامربا ( غناک هچ

 . هرا لامش ضرع ۳۰۳۵۰ هللا ۲٩۳۳۹ «بولوا
 .ازج قوج رب كجوکو كوب .رارولوا دتم هدنس

۱۷۹ 

 .. رهشیک یهدنتیالو راکدنوادخ ۱ یروس

 فو ش

 نانلوا هيم ( ناسوش) هنب «بولوا بک ندرپ
 ولر هدنتعسو هرتمولیک ۱ ۲ ندلحاس ی راکوس كلا

 ۱۲ یکاو :« یو فیهطاو .ردشلرا هلزاق

 اس هردراو یسلاها ۲۰۰ ۰۰۰ «بولرا هرتمولک

 نالوا یزکم كريازج و نوتب هدنسییونج لح
 .ردطاح هلفدنخوروس ,بونلو یرهش (یاه غنان)
 یرلعافترا ردقهرتم ۳۰۰ یتاقملم ك رکو هطآ و ك رک

 ۔اح هایم «بولوا یرواح یراهنو غاط كحوک نالوا

 یرلیضارا هلرفح رالودح لمکمو ؛ردقوح یرلهبر

 کج مد یادش یزازصع واوا و
 .هربزح ناسوش .ردنرابع ندهراسو نوتوت ,قوماب

 هدنسبثراق كنیصنم یغامرا كوس كا كنيح ىس

 هعفد یکیا ,بولوا قوچ یسهیرکسع تیعها ,هلففل و
 .ردرلشلوا روبحم هکرت هن «هدهسراشع اطبض رازلکن |

 .زیدو هدنتلابا ناتسزوخ كنارا
 2 توخ هرتمولک ٠۰ كلوف

 - وا یلوق قرش كا كنرهن نوراک قرهلوا هدنسیق
 ء یبیلاها ۲۰۰۰۰ ء بولوا رهش رب مقاو هدنرز

 «یررازا ددمتم « ینیرش عماج رب عنصمو كوم

 ندنوص كرېلو ییریوکر لزوکه دنرزوا كره
 یرلقدلوا هلاق ندننامز رواش نوجما قس ینارطا

 - دجو یردن میسجو منصم قاط ر نالوا یوم
 تک ردك شا یلبخ نراحص . ردراو یرللو

 «رتسنا] .ردفورع« هلیسا (رتسل) هدندنع ینویفارفح

* “ 

 راس وس

 | .هلروس تەجاص یخد هنسهدام

 هرق نانلوب هدنلا كنهیسور مویلا | ید
 هدنتلابا (لوتوازملا) هدنسهطخ غاب ۱ ج

 - وا هدنبقرش بونج هرتمولیک ۱۰ كلورتوازلاو

 ۱۱۰۰ اح هاچ رب مبات هنغامرا (روک ) قره
 هبصق رب عقاو هدنرزوا كنايق ر نالوا یعافترا هرتم

 « یناماکعسا نیتم « یسیلاها ۲۲ ۰۰۰ . بولوا

 . ردراو یراقافوس شینکو یراهناخ ریکراک لزوک
 ه ردشنمرا یروصقو راتات یمظعا مق كن-سرل اها

 مج هدهبصق .ردیس هعیابم زکصس كن رلت ۲ غاب هرق

 لامعا راغاث كيا اق ضمبو رلدلاخ لزوک یدلقت

 ۰ روللوا

 هدنعاه صف اه ات ات و ار

 3 9 رب ۲ :تولوا وچ

 وا هدنرادمم ٤۸ ۰ یسلاھا .رد واح ی ه رف



 قو ش

 . ردننورام یروصقو یزرد ی ۲۰ ۲۷۰ «بول
eندنرادح وم كته ابط نا  

 «بولوا ندرلندا تمدخ هنسقرو

 هدنسهبصق ( ماهسنرک ) ك ( داتسمراد ) هدانالآ

 یغی دلوا ی هدسراب ها3 ۱2 نیو

 هنس دنک ی داحما كء ربع وک ندنف رط (تسوف) هیات

 یداماد هدمو یناتروا كرملایموم » كر دنا ماعت

 وا یتافو ك بردن ENES . یدبا شلوا

 هابط نف «بولاق یلقتسم بحاص كن هعبطم «هنرز

 تافو هد ۱۰۰۲ و ؛شمروتوک هب یرلبا یلبخ هد

 . ردشع |

 رزهحور ندنسارعش ناھ ۱ 9

 ربکا ( یداآ یک ا شخت یملا یش ) ییجرب
 هلا لاقتنا هدایآ خرف هدعب <« بودیا تأشن هددانآ

 یاشنم كرفظم ازریم ندنناکدازش هروع *هلالس

 یره نرف یعچ وا نوا و ؛شلوا لخاد هنسهصز

 یواح قد كسب چوا ر .ردشعا تافو هدنط ساوا

| 

 باتو بآ دصاب هدید زا دکیم نینوخ كشا

 اره دیآ ی ادات تناشق رهوک بلات

 دم یولوم نب نیدلا مادا دم ) یبیتکیا -
 ندنساسور یسهبصق یروک اک ( ناخ ندلا ىح

 وا تاب وش .یدنا

 : ردا كناذ ترد

 تب وش ۰ ردراو یناود

 دوشک قوش هر وت هاکت ریت مد رب

 دنکراک نیرد هنخر نم *ییاتس هئرک

 هللا ناوید رب ( رقاب دم ريم) یسیصچوا س
 .ردشقار هرکذ ترب هلسناونع « ارعشلا تاقمط «

 هدونهکل ( یار خوسنت یار ) یسمدرد س
 ییشنمه كنك اح دوا «بولوا ندرلینمهر نکاس

 ؟هدیصق ر هدنقح یحدم هام ىلع دحاو .یدنآ

 هب هتک که دنطارقنا تام وک دوا E ىسەغىلب

 . ردشعا تافو هداروا هد, ۰ گر هدنا لاقتنا

 یسارمشلا ةرك ذئ رب هلساو:ء «قوشلا هننفس »

 : ردکن وا تیب وش . ردراو

 وا TEES هک هل تا یوم
 ا ی سا شلد تسدی نایب

 ) Grand Chocaya ) — كوي | هبات 2

 كنابوبلو هد وج یاقشسآ

 قو ش ۳۸۹۸۹۰

 رش كنلابج *لسلس (دنآ ) و هدنتلایا ( یسوتوب)
 شود ندتسم#ا هدلاح ی دمش «بولوا هبصق رب هدنو

 ۰ ۰۰ ۰ هدنلئاوا یدالیم نرق یجندب نوا ءهدهسیا

 ٣ وکق وجر هدنفارطا .یدیا راو ییا اها هدازند

 را هرتم ۵۰۳۰۸ یر كرلن و « بونلو یراندع«

 . ردهدنع ات

 كلام اسهولوق ( C0012 ) ۱ ی
 [ هقراماندنوق) كنس هجا 2 ۳

 امش مرتمولیک ۱۰۰ كن ( هوغو )لو هدنتروهچ

 صقر هدعافترا كلهرتم ٦۰ ۲٦ قرهلوا هدنسبق رش

 هعلباو یتفن هلندعم ریمد و یسیلاها ۸ ۰۰۰ «بولوا

 شفل و دوحوم لوا ندنفڈک فاق حآ .ردراو یرل

 . ردهصق ر یسا

 اذ کا ندهماغع ءارمش یامدق ی
 : ردیصلخم ۱ قوس

 ر هدههردا لصا نع یسجرب

 كشر وک هلبا یعنصو ییا اطو یتا ندارعش نکا

 اطلس ناو هدارواو ند ها سينغم «هرزوا

 علیا باستنا هدوگ هدازمش ندنرهدازم ناخ د ربا

 وق كنبراق هحوق

 هدتماق ورس نس مب یدلاق مرسح اغی رد

 2 ی ا ملو مهسزطب هداند نوکو ب

 ناطاس 7 «بولوا یلهسور ییعکیا س

 لنلوا ك یه یسالال تانراترضح لاخ
 ۱ 1 هدنوز رطو I كملاراشم هاش داب

 هدعب . یدیشلوا رهظم هتنرلت افتلا هدنامز یرلق دنل

 ۰ انق هلمغا راد هير كماظع نيطالس ضەإ هدهسور

 ا تب وش .یدیشعا

 یداوس یوسبیک هقبچ هضاب هک مدرد

 یدبم طخ یدلهرق یخد وب لکشم
۱ 
ِ 
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 4 * ردیصیلخم كتاذ شپ 0

 كن وفص لاما هاش بولوا لز رت یسیجر

 .i هازربم ماس ۰ Bi بح اص ندنر هدازېش

 هدنه ندنسوقروق كرساهط هات هدعبو ؛شقل و
 دافو هد اک هدنطساوا یر نرف ین وا ۰ بوحاق

 کا 9 وش . ردشع |

 ارح تخاس ناوتان قارف هک ادرد

 ارم تخادنا یناوتات رتسب رب

 لاب رب هکمدش نانچ فعش زا
 'رح تخانشنو دما لحا راب دص



 ۲ ۰ ورا ندنتاداس (هواس) ییفگا "]

 «بودیا لها .دنتدوعو ؛ شعا تحایس هناتسدنه

 قفاوم هنلاح تب یا وش .ردشعا تافو هدنرو 1

 : ردن دنس هدصق ر کد ب

 ننشیوخ لافطا ؛هراظن زا بشو زور

 مشوشم هاو مروش ماع كشا

 نم یوسب هنهرر دنودیم قرب نوچ
 مشکرد هقرخ هت ناش ربا وچحه نم

 برشم قشاع « بولوا یل (دزی ) ییعچوا ح
  اّقحا كد. شر هحاوخ روم یدا مدا ر لاباالو

 را رب نوک واھ ی رج ا ۰ ردب

 .ردکز وا تب وش هردشعا تافو هداروا

 تفر شیوس قرط ره زا هژم لیس هک سب
 تفر شیوک رس ناوتنو دش لک اهچوک

 كن حوا « بواوا درجات ییگدرد ٩
 و وا تاب وش ۰ ردیدنذ ره ۸

2 7 5۳ 

 دنکن نص نآ نم اب نعس هچرک زانز

 دنکن مه بیقر زا نس هک شوخ نادب

ez7 ۰ندا رک یمن  Eهةل ندنتو وش  

 دیوکیم نم نتشک زا نم نابیقداب
 دیوکیم نم اریغ اب هک تسنیا . اشک

 ربهآشم ( قاعسا 0 7

 ارام بولوا ندارمش یداخ تکوش |

 ندننافو كردن هدلاح یغیدل وا یغوا كن ۱

 بارا اذ شک هلکمک هنبراهداز مع كلم ۲

 هنا_هفصا «هرابژلا كوز ىس دةم دمشم 6 بوقیح

 نیدلا دعس دم نالوا امرفمکح هداروا « آرم ک
 ر هدبصق قوحر هدنقحو < ؛شلوا لئات هنت :اغتلأ كنا

 ره وک لع ى كر هدنک هناتسدنه ه دعز رد

 هدوعلادم هاراو ؛ شا وارهظم هناسحاو رب دقت هاش

 اس «ندنف دلوا ندناحا تعانقو ندشنادو

 لوبقم . ردشعا تافو هدناهفصا هدنحرات ۱ ۱۰

 هدنتح قوس ترعع تس لهاو نوک لوادتم,
 رکح هلي رلتعت و دن 2

 همام لوىق هده جرد و ندنارا یارء_ش نر

 «لج تیب وش ۰ ردقو هسیک شلوا رمظم هترهشب
 : ردندن راهش

 لصاح یتسود زا ینعشد ارناهج لها دوب ۱
 نتشک رکیدکی درکب اینا رابغ دزییم هک

 .ردراو یسهقلار راعشا زبمآ ت

YAA1 ل و ش 

 كباذ کیا ندنسارعش نارا | . 8

 كب ,بولوا یلناهفصا ( هاربا دم ) ییجر
 ءهلغلوا نتج ربف ندنابهنم «هدلاح یغیدلوا لشاب

 لتق ندنفرط ییوبح رب هدنرفس ىجا هناتسدنه
 کور هال و درشم ۋا

 دنعج همه لیلبو هناورپو لکو عم
 نک نم "ییاهنت مجد اب تسود یا

ETEهمزرو مز ( ساقلا وا ازری.) یسیمنکیا  
 رنک وا تب وش .بولوا ردتقم

 نکم باتش نينا نم ناشکب اضق
 . نکم بارطضا در شتس زا مهاوخ وچ

Yg A Ea۱۳۱۵۱۸۵  
Eسو  

 هرتمولک ۲ ۰ تیو ویو هدنتلابا ( ونوب ) عقاو ه دئسدب

 كال وکم ساو مان ) هفاقتبت ) قرهلوا هدنسدقرش بوئح

 یسل اها ۰۰۰۰ بولوا هبصق ر هدنسډ ع

 یانب رب مدق لکشلا میس شلبای ندرلشاط مب
 .یدیا كوب اهد هلبتقو و

(Chuquisaca) ۱ OE ۱هلرکب د مانو (  
 كني وذح یاق مآ ( هرقوس ) “۰

 ہرتمولیک ۵۵۰ ك ( زابال ) و

 یعافترا هرتم ۲۸۰ یقرهلوا هدنسیقرش بوج
 رهث ر ی زکص تلایا هدنتسوا كن هلا ر نالوا

 رب رکید «یونفااراد «یسیلاها ۲۶ ۰۰۰ «بولوا
 لزوکو یرلنافوسشینک .یساسیلک ۲۷ «یتکم ییا
 .ردلزوک تب یخدیسءرظنمو عقوم .ردراو یسهنا
 هد < تولوا یزک م كن هب ومآ وت دا و هتفو نیش

 ۰ ردغفلوا داخحما کس ع ( زاال )

 ۔ وم ریهاشم كن هسنارف (560۱:00۱۱) ۲
 .راس) هد ۰ 1 ر

 OE هر هب و, ول

 .ردشع اتافو هد۱ ۸۲ ۲و « شم وط هدنس رق (قورب

 كرهدنا قاصلا هنسهللاع سور ر هلیترومأم يبرم

 یهیسورو هرچم وسا ءایلاتبا «هيامل ا رارب هلرادرک اش
 قاجاتک تدم 2 هد هلاب و هدسراب ه دعا و رک

 اک كنلارق هیسور هد ۸۱۰ o> اک نادك دنا

 3 .ردشفل و هدرلتبر وم أم مهم ضعمإ «كرهرک هنتم

 نددلج ۱۰ «ینخرات یلود اپوروآ بک نددلج
 یرلناسل ننالو نانو و حرا هدهامو مم بکس

 .ردشمزاب نسه رات لاوحا كنتاسدا

۱۸1 



 ل و ش

 ثیاتسد:ه ( (۵]

 ۵ ۰ كب و ۱ روالوش

 نا هساردم ندنابعو هدنسړ ونجح قرش هرتءولیک

 رهث رب یزکسم قاعس هدنرزوا یطخ لو ریمد
 0 هدنفارطا «یسلاها ۰۰۰ ءبولوا

 .اعس س .ردراو یتراجت قواپ كلشبا كو قدنخ

 هدنلا هژرازملکز | یر ندنس دالىم خیرات ۱۸۱۸ ی

 هرتمولیک مع بص ٠۰٣٣۰ یسهپعطس حاسم «بولوا
 .ردیشک ٩1۲۹۸۰ یسلاهاو

 نددنیق رشتسم رنا | (۹0۵1۱ههو)
 هد(هکنږ و رغ) هد۱ 7۲۸ ۰ «بولوا نلوش

 یاری و ینرع .ردشعا تافو هد۱۷ ۰۰ و شو ط

 .ردراو قلاب چاق رب راد هس رلن اسل

 -رشتسم یخد هلعسا و (561۱0170)

 «بولوا و کا یهبنالآ ا هزاوش

 ؛شعا تافو هد ٤٤۱۷و دلو هد ۷ یر

 هنرلناسل یفایرسو یناربءو ییرع هللا هفسلفو بطو
 «بوغوط هد۱ ۷۱۹ یسیعدجیا .ردشفل و فقاو

 بودیا تحایس هناتسدنهو ؛ شا تافو هد ۰

 ایه فورح عون زوو ؛شعرکوا ینرلزاسل كناروا
 باتک رب یواح نیامد ر مجرتم هناسل زو نکا هلا

 هردشعا رشن

 یی ( ۹0۲61۳ ) ملوشا دوخاب ۰
 را ) كا (هلافتسو) هدهبسورا ۱ موش

 برغ هرتمولیک ۵۲ تكفربست رآ و هدنغاتس ( خربست
 «یسلاها ۱۳۰۲۰ .بولوا هبصق ر هدنسب ونجح

TT 
 یرڵهناخ ریمدو یرهقراف هراسو ونا و هلدروق

 .ردراو
 ن با وک یکم | (Cholula) ا | هلولوش
 دوو هدنتموکع (هلثوب ) تنس 9

 بولوا هبصقرب یکسا كب هدنبض هرتمولیک ه تن
 هلیمرهرب مسج نالوا ریبعت ( یاقوت )و نانلوب هدنجنا
 یسلاها 13 ي قجمآ ةدلاح یدمش هردر ومشم

 ید هرکص و لوا ا ء«هدهسرا 2

 ههسنارف هدینیح دنه ((:۱0۱0۲)

 ویا كنتكام (نیشنشوق) عیات ن و

 قرهلوا هد رع هرتمولدک ۷ تثتودیاس و هدنتلایا

 «بولوا رېشر هدنرزوا یر ندنرالوق یره نونیاس

YAAY نو ش 
 یبیلاما ۶:۱ ۰ ۰

 هنيلا گرازسنارف
 هرزوا قاوا یلنیچ ی ۰

 .ردراو یتراحم 34 ثالشیا كيو

 -ردشفل وا لس زتو حالصا 0 3

 هاو هدنس هوا كي وڪج

 ءبولوا هست پر ها ۱ ناموش

 .ردشفل و ید راز طقسم كالع ربهاشم ضد

)€Chaumont( | ۰ 3ورش كیە-زارف  

 (Eek متد i نو قم
 هرتمولک ۲۱۲ سراب .بولوا هبصق ر یزکم

 اقتلم یرلرهن (هزیوس) هللا هنرامو هدنسیقرش بونج
 ادفا بتکم .ردعماح یلاها ۰

 | هنانتک یواح یدلح ۰ نیل اراد «یسد

 واعا و تناف «یرلتیمج تعارزو نونفو مولع ءیس

 ؛یرد «یغاس «تابوبح «یرهناخاید «یرلهق راف
 :ردراو یسهلق رب یساو یتراجقاعتم ه هراسو ریمد

(Sehonberg)) ۰ ۰ «aراصح لزوک »  | 

 3 a كءد ۱ یر

 کای رتس وآ 3 دا بونلو هبصث چاق رب هک

 كريموسإ هحوالساو یتانلو هد ههخ (هواروم)

 ۷ كحولوا و روا ےس (جولوا) هک ردننلمد

 رس) عبا هب( هواروم) و هدنسیبرغ لامش هرتهولیک
 1 و یسل اها ۸ ۵٩۰ بولوا عقاو هدنرزوا یره

 ردراو یرهشراف هنکیاو دغاک هلناج و سم هی و

ail, (Schonbrunn) | °في  > 

 اووطاربعاهدنفررط برعو هدنر ۱ نورب وش

 ودر هحاب عساوو لزوک ءبولوا یارس ر صوصخ

 گلهلسم یرلضوح كوي ددعتم هکر دراو یرلهح
 ردلماش یخد ییس هاب تاناویح رب لمکمو یرللکبه

)Schon beck) 8نقص كن هبسور  

 لغایت ( غروبوفام ) ا 9

 دنل امت هرتمولیک ۱۳ تك هبلاقو هدنساضق ( هبلاق )

 بولوا هبصق رب ا لوص ثكنغامرا (لا) و

 هوبک یاز زجا «یلوت ریمد «یسیلاها ۰

 درو یر هت راف هراس و هکود «هتساشن «یوقم

 .ردراو یتراجم تاشیا رونلوا ارجا هلتنافس

ils ,( Schönlinde ( ( E 
 غدوبءهور) كنتلایا (خجرغال) | 9

 دئسد رع بونح هرتمولنک ٤ كعروب«ورو هدنسأسق

 ہتکم لو ریهد ءیسلاها (۸۰٩بولوا هبصق رب

 و مقاو هدنس

۳1 



 ی و ش

  eلش هدس ولج ق 4

 یسیب رع لح ہوغاتو ق  ۱ 7احاس كة و فاو ی <
 تثیه كن ەطآ كج وك ردق كس مقاو هدنسيشراق _

 ضرع 4۰۳ یرهنروا «بولوا ا نایریو هنسهعو
 ا دک ردو هني زاغو نالحام و هدیونج

 كنتلايا (هنسا) ەدەذارف (€1 7¥ )

 o٥ 7 هل :

 لحاس كره ( ءزآ وا ) قرهلوا هدننیع هر

 9 هم وا اص هئافس ریس كرن ولو هدننیع

 ۰ «بولو هبصق رب یدک هیحات عقاو هدلم
 ۳ ربم د هلب ر هق ر اف هلاسو E «لوتو یبیاما

 .ردراو یرا هناذما و ود

 لاع ail! T (Schoningen) نکن

 یر 2
 ولک ۰ كل دتسله و م دز حس ( ی ك اقود

 1٩۲۰ «بولوا هصق ر هدنسسد رع بوح

 هوم یاردا و یرند م زوطو کا ,یسیلاها |
 .ردراو یر هش راف راو هنک ام یا

 (هدنالز) كکنلف ( 5۵۱0۱۲۲۵۵ ) ا
 ء«بولوا یسهطآ ىلامش كلا كتابا دووس ِ ٩
 كنغامرا (هزوم) لدنسهر زح (ک النرووا) “لام

 (نلوت) ندنتهج قرش بونج .هلیلوق نلنبد (سار)
 ( دنالو ) ۳ 0 ام ) ندنسهررزج

 هدلاح ینیدلوا شلرتا هل رهن وقسا قرش ندنس ۲

 .ردطاحم هلزکد یلاعث ندنراتهج یلاعش برظو اب
 ۱ ی زار هلن ینو هبع ندق

 هب کیا هللودجر یم:ص ندنسهتروا «بولوا هرتمولیک
 . رند ( دنالءوود ) یعسق قرش بونج قررا

 دیص قیلاب قوچ كب .روئوا لصاح ابو كوك هلتیلک
 . ردق وح هدیر هناخ هفصت زوط .رولب دوروق بولوا

 لاها .بولوا باصم ندهایم نایغط هلناءفد هطا و
 .ردشلوا فلت یاناوبحو

(Chouia)هدنتلایاریمدالو تا هیسور  

 لامش هرتمو_ک ٠٥ كريەدالوو

 هب (امشیک ) ندهوةسومو یرېن ( ازت ) هدنسیقرش

YAAY 

 سر یزکم اضق هدنرزوا یطخ لو ریمد ند هعکاب هل یو نتک «یمیانص 29 ید

 تاک ر |

 اھ ش

 .اص «زب ندقوماپ و نتکو یسلاها ٩۸۹۰ «بولوا

 .ردراو یرهش راف هراسو دلروک نو

 (Seh wiebus) سوسوشا دوخاب ۰
 هدنتلایا غرودنار ب سوز | سوییوش

 داژاعلوزو هدنساضت (واعلوز) كنغاعس تروفقارف

 ندنروفقنارف قرهلوا هدنسیع لام هرتمولک ۰
 «بولوا هبصقر هدنرزوا یطخ لو ریمد ندیک هنزو

 .كلما كوب «ىتدعم تکل ىا ۰

 -اف هراس و وتریپسا «هریب موم «هنیک ام «هخوچ

 .ردراو یسهءلفو یراهشرب

(ki11اSchuy)هعمقک كلام  - 

 هدنسهطخ هساولسزاب كټ ۱ لیکلیوش

 هدنسیااعش قرش هرتمولیک ۱۹ كلیوج و هک ردرېن رب
 قرهقا هقرث بونج هدعبو هییونح بر «هلناعم

 لصاو هنرهش ( ایفا دالف ) «قرهلآ رلباچ مط 3
 اقسا هحودر لژوک هفتتسوا درهش و و «رولوا

 هدضاشآ هرتمولک ۱۲ ندرهش هرکص ندکدتبا
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 دیس ءهنرزوا فالتخا ر ندبا نایرح هدنرلتب هللا

 هلاسر ر هدنقح یمدق هلهاح دیس كاا نالوا
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 تسنم رد هکر یکتو یم همه دزبر

Aبولوا ندنفلوم . 

 لوس ی کد حا باش

 .ردراو ین رب هلناونم « ليثلا
 (یح ن دما ن با

 بولوا ندا هاش

 ۷۰۰ ءردفورعم یخد هاکع د ( قشمدلا باکلا)

 .اسم » .ردشعا تافو هد ۷۹ «بوفوط هدنحرات

 .ارفج وی راتهلناونع «راصمالاو كاملا فر اصب الا كل
 رب ریتعم کم نددلح قرق زوتوا راد هجارتو هبا

 ا اد سراپ یسهضدن ر هک .ردراو ییاتک
 هبفوص ای .ردشفلوا ترشابم هنیطآرتخا «بونلود
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 قرص هبرلقر ۷۹ لا ۳۱ ه یخد نر هش رش ثب داحا ضعب «بولوا نک اس هدرص »۸ هدعب هک
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 ۳ 5 اھ ش
 ع

 3 هرددوح وم ی. هل 5۸

 نی ردا 5 سا علا ونا)

îا (یابتسا ]7 نيد  

 و تجسم یتافالتخا لر هس دم بتک نانلو هادی رالاو

 دن هات (هنیدو) و هک. ردراو لات

 لویو یە رب قم هلشر ٤

 رارسا » واوا دام طا “أا ۱ ۹

 را هلناوتع < بطاا نبدلا باش
 هردراو نا 7 هرابعلا

 ۳ | هنتسهدام » هماش وا «

 نب
E gL ۰ ۳3هش  ETهحور  

 A 3 3 7 ن دا بارش

 ۶ ردا كاد چوا رز ف ۰

 مکح «بولوا یون رع (دیشر دم ) یسحر

 یجادم كنونرغ هاشءارم و یرصاعم كندیانس

 تب یار وش .ردشعاتافو ا ۵٩۸ ..ئدنا

 دنشک مالظ رب رون طخ وچ مد هدییس ۾
 E ماج لرد هراس ورسخ قارب

 ۱ قرش كلام رد دیشروخ دیارب یم
 دنشک مازا شجردت هک یرچنخ وچ

 و
 E اق وش :بولوا یلاراخم ینیعکیا -

 نت نييس یایس نیس دلرت یا وت شوک انب
 نهارید لاحا رکو مشچ رد دز كاخارتمس

 تماق ارت ناکوچنوچ تسي وک ن وچ وت ناد ز

 ' نماداه نیورپ ریو تسهام رب وت نایرک

 , وش .بواوا یلدنقرس یسعچوا

 -ردکذوا

 دزیما نآ شوک انب تسا هننآ وچ
 شنم هآ هرا ره ,ERAS ی هربت هک

 رام » ] ( راص و نیدلا تابش
 1 تعجا هتسمدام

۰ 

5۳ 
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 د

 ۴ رصان كلم )
 تم هدرصم

 رصان كل ء) «بولوا یس نوا كک ارتا كلام نر
 ۱( نوالق نیدلا فیس روصنم كلم نب ندلارصان
 زد( نیدلا ءالع فرشا كلء) یردارب .ردیلغوا
 قارادمکح یآ چوا زکلای هدنحرات ۷۵٩۳ هرکص
 ردع ا

 ۱ دحا ندلا باہش
 ها ا نا



  هدام « یرو » ]

 نڏنس اهقف فای دکھ ۱
 یو 7 ۱ ۳ ۹ 3

 وا لندن ومف وص

 هف و_صا بول

 .ردراو قلا 2 هل اونه « ساونلارد » تاو

 E هسه

 | | نیدلاحتف نب ندلا باپش ۱

 - وروت 4 رفاو 1۱ وا هجرتلا قیاس ءبولوا ندمالسا

 كن رها هدندعاوق هه اظافح و ضاصا *یوادن 7

 نکر كام بولاشاب هدرص« . . یدیا یدیرف

 هبط نفو ؛ شفل و هدنتابط تمدخ كسري نيالا

 .ردشمزاب رلب ات ک شب

 رب | یدابا تلود نیدلا باش
 [ .هلروم و
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 - ") |یدرورپس نیدلا باش
 لوا ندهسفاش ءاهقفو ندالص ریهاشم (یرکیا

 یسلو ؛ هر هنتکب کاش دو وری بیعل اونا هجرفلاس

 ۵۳٩ .رولوا یهمنم ۰ ( یضر) قد دص کیا با ترا

 ندکد سا لصحت لاکا ‹«بوغوط هددرورپس هدنخرات ۱

 م هبلاراشم ی هک ندن وءف وص ربهاشم رگ

 هان ذخا ندنرل" رضح ینالبکر داةلادبعو ندنیدلا

 «كرهدیا روت هلن الاک یک یرهاظ یخد یتنطاب

 ترهث ر كوس ہت و ظەو و هدافا و سیردن

 رش ج یاغنا هلت ءند .یدبا شعازق

 .هشدو هیهق» لئاسم بوزاب ندرلقازواكب تس
 هددادنب هدنځګر i ۲ . یدرردااتفتسا رب رحم هد

 یرورشم كا بولوا یافت لبخد .ردشعا تافو | |

 ین رع .ردنربتعم فلات ین اونم «فراعلا فراوع»

 ر هدهدناسل یا «بولوا قوح یرافشا یسرافو

 :زردا افتک | هلدارا تب رشیگیآ

 ( رع رعش ) ۱
 یتدوع اغ یدحو یتقست ا

 یسالج ىلع اہ عشا یا

 .ید ش۶ا فار

1 ۸۳۶ ۰ 

AAS اھ ش 

 ًامركت قيلي الو مرکلا تنا
 ساکلا رود ءامدنلا ربعي نا

 (یسراف رعش)

 دون شرا ی اب یاهه
 دو: شراک وت هودنا ندروخ زح
 نارد هک دشاب شیتلاح وت قشع زا

 دو: شرارق وتیپ مهو وتاب م

 مش م أا 0"
 a ۱ یدرورپس نیدلاباپش

 (لوتقم میکح) بولوا ندامکح ریهاشم ( كريما ن
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 «بولوا ید ر هو كننامز د دور ات

 .ردفراعتم ید هلکخ د ( هلا لبتق )و

 و هنهقف و هسدا و

 ید 7 ل قرهلوا هانک ندنتامولعم ترفو قح

 هدام قراوخ قوج رب هدنقح و رتاوتم کیدلم
 هثحایم هلال ثاروا .بودنک هبلح .ردلوقنم

 نانلوم یک اح بلح «هلقلاچ هبلغ «هدکدتا هرظانمو
 هدنروضح یدنک یوا ندلا حالص ن رهاظ كام

 ۔ایمو «كرهدبا ناعما هللا رهث یالع ییهجرت بح اص

 يک فاو اک لاک و لقع «ك ر هباک د ین رل هثح

 یو تامر هدنقح هجرت بحاص «هجګ ديا نانکم 7

 هنرزوا ثنو و ؛شلوا زامرآ ندنناب بودا هدایز

 ۰ ضفب هدنقح ندلا بام كلح یالع

 ما هلقل رسداقتعا اک ۷ بولوا اهد تاق رب

 را هرهاظ كلم كنرازوس و ؛رلشعا

 هنلغوا هملاراشم بوزاب هب یب وا نیدلا حالص .هگروک

 هنرزوآ كوو ؛ شا صا اسطق یتلتف كنسدلابامش

 - وا یرابتخا یدنک ,هلفلوا روس هنلتف رهاظ كلم

 هوم هثداح و هردشلوا فات قرهلاق جا «هنز

 هدننافو ندلا باہش .بولو عوقو هدنخ رات ۸٦

 هجور نالا «ےلشا . . یدنا هدنشاب ۳٩ ق1

 حاولالا » ۰ ٩ هیشرهلاو ةحولا تاحولتلا » : رد[

 ندلا دام یحاص تو رخ ندقترآ ین هک« هب دامعلا

 باتک و و هنمان نالسرا و

 « < روثلا لک اده » «  تامواةلا باتک و ۱ » |

 ةمكح» , « تاعراطلا باتکو . « جراءلا باتک»

 ةرکح و هللا « رولا لک ایه » ندرلن و . « قارشالا

 هدنرل هبآ_ کم ء بولوا روم « قارشالا

 وش «بولوا قوچ یراهشا ۰ رددوج و« یرا نیس

 رب کیدلیوس تقو یجهلوا ندتاجآ تیب یکیآ رب
 2 را دن تتسسه دف



 اھ ش ۳۸۸۹ اھ ش

 یربخا تی كولم هد ۲ «هدلاح یمن دلو ا اتم شور ها ال لق

 شا ربساو تولمم یهاش ورسخ نالوا 2 4 ی

 1 لر هنر ات o۸۸ ا م سوت هناتسدنه ۳1 لاو تیلا اد سیل

 یهفق اذهو روفصع الا

 .ءالم یجانا موبلا ایا و

 و اع ریهاشم  ۱ ٤

 و نام ۱ یساوبس نیدلا باہش
 هرکی یهلوک كنرب هدشاونس لصا ند بول

 را ن دلیصح لاک | «قرهلسوق هم ولع لصحم

 هب هفلخ دم میش ی-هفلخ كنفاخ ندلا نیز میش

 میش ,قرلوا؛دنم هرم یغد ندفوصت «هلباستنا
 تقوواو ؛ شعا لاقتنا هغولئابا رار هلبا هااراشم

 هنمارک او تمرح كنلغوا ندآ نروس مکح هداروا

 لاحرا هداروا هدنرلرا ۷۸۰ بولوا لئات

 ینارش ريسفر هلناوء « ریس افتلا نوع » .ردشعا

 اد هفوصت .ردفورعم هک د ریسفت هک« ردراو

 یسهلاسرر رکیدو یرثا رب هلبناوتع « ةاعلا ةلاسر»
 . ردراو ید

 فسو نساحما وا) ۱ 3 دلا ۳۹
 اشم (لعامسا نا 2 اش / : ت

 «هدلاح یمی دل وا یهفوک یدادحا «بولوا ندارعشربه

 «بوغوط هد ۰1۲ .ردشغعا تأشنو دز و هد لح

 ۔وا رصاعم هلا AE نا .ردشع | تافو هد ۵

 نددلح ترد .یدبا دوجود تدوم هدنرلنب «بول
 تب یا ر وش .ردراو یرامعشا ناود بک سم

 "ساب و اک ىرولا قاق یف

 بانجلا |ضح راجلا زیزع
 دوج تیغ هنم ملسلا یقیرت
 حا باغ ثيل ةيركلا مویقو

 روح ر | یتالقسع نیدلا باش
 « ینالقمع

 [ .هلروس تمجام هنسهدام

 Ça رفظلا وا ) ا ۱ 3

 e | ید نی باهش
 ذم تلود «بولوا یرادمکح یګ درد كد هاا

 زر و 0 ندلاءالع نالوا یسنأب كنهروک

 ؛بولوا ییور بآ تنهروک ذم گول
 یک اح هغ هدنتنطلس نامز دادم نیدلا ثابق
 رد. سەد

 ۹۹ AR ی یل هدو ري جاو ناتلم

 او «بوک هتنطلس تخت «هتیرزوا یناقو كن ردار
 و دا ن دعا هب رام هلئا_هفد هلا ناهاشهزر

 ۳ رط و تره كناماشمزرا وخ یرلتهج رواشیو
 oie ج هدنرل-نب «هرزوا قلوا كرل روغ یرلف

 . یئرات هناخ دنقرس هدنحرا ۲ ه یدشفل وا

 شم هدهار یاننا «نکیا هدکعا قوس رک-ع

 mw و دلو دیهش ند فرط یلدنه

 دو دعا وا یناخ دوم

 هدرهثک ندنتابمش قلود ناروغ س

 .یخد نیدلا باش رب رکید بوسنم هبهلالس نروس
 موکح

 .فاخ هنیدلا ءالد یردب هدا رات ۷ هکردراو

 طض ین رلفرط ل اکو ناشخ دب «رفشاک «تبیت «بولوا
 لوخد هاتسدنه لركص رب لوس «هرکص ندکدتا

 شع بولغم یهاش زورف یراد للهد فلبا

 رو مده را هاب قوح ر هدنندوم هرعشکو

 دک دروب وه س ٩ .یدیا قتشا تسکش

 بطق یردارب .بودا تافو هدنش را ۰ 5

 :نهشاوا یناخ ندلا

 7 | و ج
 EE ۱ دراو ص نیدلا باہش

 كنيم Yg نیدلا و یردب «بولوا

 هنروپش» علطم رب كنىماج انالوم .یدا ندنلاحر

 - :ردندنرامعا *هلج تب وش ینیدلوا نش < وش و

ob! 
3 | Al هدام 

 نم لد ديما دوب اقو هک ره زا هآ

 نم لصاح دشن چه وزا یدیمو ريغ

 ندنارا یارهش ۱ 2

 .ردشلو ترش هل قل و قم 4 راهم 2

 داش نواه «بودړک هناتسدنه هدنتعم كهاد راب

 هنراعشا .ردشعا تاقو هداروا هد ٩ ۶ ۲ هدننامز

 .یدمهناوا سرتسد

 | سم یدل باہ



 کءدصوصخ و «بولوا ندالع شعازق ترپش هدایژ
 .ردلوقنم رداون مق ط رب هداعلا قراخ هدنقح یتاصا
 یتا ىلا هاو « بلا ردبلا» زاد هک
 هد ۷ ن ی رم شک ا .ردراو

 .ردشعا تافو هدماش قشمد

 | اش
ENهک رکذ موش وت یوزرآ  

 دوخ راكب لحاا

 ۔ وا ندنسارعش ناربا (هللا دبع .الم)

 ردکزوا تب وش ردیلننوزق بول

 نارچه بش رد

 مدول ول ناتطتا رد نمو

  a«بولوا ندنرلناخ عرف ا 1

 وا یعجوا كارک نالس یار و

 یجنرب كنبردب  بوفوط هدنخ رات ۱۱ ۵ . ردیلغ

 تبارک عرق یک و و نآسید هدتنفلناخ

 دا دوسو ییرواو یارگتف رم قاحو هدنفلناخ

 یافلق هدنرلنامز یفلناخ هعف د یبا ثكبارکتلود یرد

 هدهز و یار هدنلنا مور لاصفن الادعب .یدیشفلو

 5۳ هدازهش «هل ملاح هن دامعسرد «نکیا هدکعا تماقا

 ۱ . یدشل رو تنوذأم هنتماقا هدنش

 2 دوم زرد

۳ 

 ی-هنس ۰

 ینامز هرام «قرهلروسصن هنفلناخ عرق هدنرخاوآ

 هنتوس رک هنیناج ( هباراب نمی ) قاجو .هلفلوا
 قفوم هبسح ینارد و تراسح و شا روم

 شا طض یا «بولوا

 تامع4و دادما ییدتسیا «هدهسیآ شم راقبح ندار

 یدودح ید لو هدهرص وا < هلکم هلردنوک

 نادم ی دا یارک دک یلغوا ؛قدنکیدتا زا

 هک لکح هردن راحات ر ندمدلوا دمهش هدیرح

 لزع ندقلناخ هدنحرات ۱۲۰۳ .یدشلوا رویم

 هد ۱۲۰۷۲ و .تدوامم هب هزب و یارس «قر4- لوا

 وا ین رکسع هڪ نالوا

 «بولوا هدنشاب 1 هدننافو .ردشع | تافو هد

 5 ردشع ا یقلناخ هثرس ق2 ر

(Ché-Pin) ۰ ۹یلرع بونح تاک (  
4 
 هدنس هطخ ( ناننوب) عت ل

 ضر ۳° ۶ ۵ A لزوکو عساو

 - ود هل ص ص «بولوا ه_ہضق 3 لزوک یک هدیلامت

 .ردراو یتراجت ثاشیاو ی رلقاقوس شین کو زی شف
 (یربالاج رفلا ی دچا 2 یا تش) ۰ ۱ ۹

 همدم مولع «بولوا Ej AF رشا

 نسحوقوئو ترفو قهدژ دح و هانامو اتم تم و

 یحو هرومشم هل راهم کر نسح و هلبدانسا

 هاو ه دنتهح

YAAY د ه ش 

 یرد .ردهفورعم یخد هک د ( هسشاکلا ةدم )

 هلو دل اهقن) یجوز «یک یفیدنلو ندنناتمعتم كدادةب

 نابعا كنرصع یخد ( یردلا دم ن يلم نسج اونا

 ندنلاحر كالا سال یتقم یاب ةغاخو ند تادا

 . یدنا

 .اشم كنرصء هجرت هبحاص .یدا راو یخد یتاربخ

 يخ ر هددادمز یک هسردم و هکت و

 هداذا ه دز «بودیا هدافتساو عاقسا ندنسالع ربه

 قوج ر ندالع مظاماو ؛شملوا لوغشم هلسیردتو

 ناسقط هد. رات ۵۷  .یدا شمرو تزاجا هتاوذ

 .ردشعا تافو هدنرلشاب

 ( ىلحلا یییقعاا دا ن رم تذ ) |

 هد اح «بولوا ندناتدم ریهاشم |

 تزاجا ذخاو هدافتسا ندالع راو ند رغشاک لضاف

 «بودا لاغتشا هلا هدافاو سیردن 0 ندکدتسا

 راسو و یداتسا كنندنص ندلا حالص

5 

e دس 

 .ردرلشع اهدافتسا ندنسرد كنسب دنکن ی دم هاشم

Veهردشعا تافو هدیاح ه دن رات  

 ندهوما «بولوا ندناثغم ریهاشم هد چ

 ةينفم و یسهراج كدیز, ن دیلو]
 .ردنسهدلاو كن هکتاع هریهش

 3: هبسایع تفالخ لئاوا ( یخرکلا ) 1

ELS ANCE ETE 
 یغوا «بولوا ندرلجر م ندیا هجرت هە ن رع ند

 هجرت ین ربات ۲ شعب كطارش ید ( یدهش نا )

 كنيدك چرا لد4- مع یارعش ید

 : ردصلخم مچ

 هدنرود یاب ناخ: د ناطاس ج4 وبا یسجمر

 همانهاش نیم یتاحوتف كملاراشم هاشدای .بواشاب

 همانهاش ر یراح ین ۰۰۰ اد لش هب یسودرف

 ىع الشاب .ردشمامهل وا قفوم هنم اا بودیا مظن

 ۰ ردوش

 گلاب راداد دن وادخ مان

 كاخو دابو نتا هدا رب

 شوه دنوادخو ناج دنوادخ

 شوپ زارو هدیزور دنوادخ

 میلس ناطاس .بولوا هک اطنا (ییعکیا
 وز وا تاب وش .ردشع | تافو هدنامز لوا ناخ

 داب ربنع فلز یدیاق یلکوک
 راکش یدتنا ییامه هک روک غاز

۳ 



 ر ه ش

 4 داوس زد «بولوا یهبک اطنا هس ییعچرا ےس

 ما E ؛شاوا لخاد YR ناکجاوخ كر هلک

 اک وا تاب وش .ودشعا تافو

 ررتسوک علطم هدننسح ٌةچاويد مشوهم

 رزنتوک حرضم ود اس هام یش نناورا

aبناح «بولوا ندا (ماذاب نب )  

Jبصل هتکالماع اعنص ند ون ترضح  

 دیهش «بودبا هبراع هللا ینع دوساو ؛شا روب
 یسهداز م كنيملد زوربف (دازآ) یسهحوز .ردشللوا

 كنحوز .بولوا
 غلوا جور ۳ ندسو

 رط یسشع دوسا ےک ر

 ےدراب هناتف كوو ؛ 3 شش

 ناله ا

 رخ دل ۳ ی

 مهاربا ترضح «بولوا _یسه

 نایب یوج توقابینیداوا شفلوم کام ك( مع )
 .رودیا

 راو هلا هام تلود تا | ۰ 2

 2 قزهلوا 7 ندنر ۱ یابا رهش
 « لوسناتسا » ] .ردم-ا نا رو ههراد ندا لکشف

 [ .هلروس تعحا هنسهدام

 اےس هنا يلس كنت الو لصوم اژار ۳

 هرتمولیک ۳۰ كنه السو هدنغ ۱ 1
 .اها ۱ ٩۰۰ «بولوا هصق ر یزکص اصن هدنلامش

 س .ردراو یتراج رادقم رو ینارث ماج ر «یسیل
 نابزاب ۳ هراس سفن IF .اضق رازاب رهش

 هدنارا دودح ندنتهح قرش لاعش ,هلرلاق هک و

 هلیساضق رینملک ید ندنتهح ییونج قرش .هلا
 یسلاها .ردیک ندهرق ۱۲۰ .رددودح

 .رددرگو رلسم یسهلج بولوا ردق یک ۰

 هردهویمو 27 ,نوتوت یتالوصحم هعلشاب

Eدز نالوا یربخا كانناساس ۱  
 «بولوا یر ندنزمق چوا كدرج ۳

 «قرهناوا ىس ندنف رط نیلسم رک ات هانهف ثنارا

 شا رغنا و دعا نسناب (هضر) نشد مامآ ترضح
 هیدن (همال-) و ) هلا نع ) مالس الادمب و ؛ شفلوا

 یسهدلاو كنندناتملا نز ماما ترضح «قرهنلوا

 ینرکیدو رم نه دبع ین رب ندنرلهریشم* هلال

 .یدرلشتا شارفتسا (مهضر) رکب یا ن دم

  AARره شا ۰ ۳
 ىلع ندلا راغختفا باون )

 | ترهش و ندنصارعش ناست
 ۱ 1 .یدیا ندنساسور

 م نع f 9 و )۱ ترهش

 ها لیصحم دا ریش «هدلاح یغی دل وا نیامد

 8 تمدخ كهاش مظع كرهدنک هناتسدنه

 ۱ ىتاونع (كلامما مکح) هدننامز ریس خرفو * وکر

 ةضبرف یافا a كماش ت .یدشلا زارحا

 تافو هدنخ رات ۱۱۹ هدنندوع هدنه «بودا ج

 ۳ دراو یناود بت ص یواح یت كسب شب -ردشعا

 ی هدنس هظخ هنافرف تلیاتسکرت , | هناخرهش

 كدنقوخو هدنفاناخ دنقوخ اغام

 نوح 2 ا قرش هرتمواک ۰
 ر هدهوواو هدهفاسم كالهرتمولیک ۳ ۵ ندنسارح

 یریما وا او هتس شع ندنوم :بولوا رهش

 ؛شفلوا ا هدانتعم عقوم ر ندنف رط ناخ رم

 ۳ .رزوا یک ك دالا دارغشاک ابقاعتمو

 ندرب «هلکغا نطوت بواک یرجاهم رغشاک ۰

 1 .ردشلیا تیروم*مو مسوت بسک هرب

 یلدا یر ی يز ددد رهش NE دال ص
 یقاوا یرعوط ه رغ ید تهج هدنقرش تن هلحد

 رغ روک: لاله رب دتم هونج ندلامٌ ءهروا

 ا امش دودحو هلرغاعس لصوم سفن الامشو
 ارش «هلتالو ناو هدلحم ر زا هدنفرط قرش

 ]دهن ا هل _غاعس هرناولسو هلا هارا دودح

 قسه غ دودح هلحد .رددودمو طاع هل. الو

 د یر العا باز مبان کوب ءیک ی یدلبا لیکشت

 رب زا رب یر ( هلابد و راقآ هدنس هلام دودح

 ۱ زایلس هسا لفسا باز .ررآ ییسهسونح دودح

 قتلام قرش ینغاعس روز رهذ ,بولک ندنغ امس
 مظعالل طش .ردا قد یرغوط هب یونج برغ

 ۳ نون مق كغاعس ید ره رز رک ناسد

 یاس هايس «قرەقآ ییعوط هونح ندلامش

 ول .ریلآ ینراوص كرل اچ قوڃ رب ناک ندندودح

 وا قلفاط ییضارا .ردمبات ههلجد یسهجالراپنا
 هدنس اضق زدناور ینه هدهنارا دودح درک بول

 «غاط هر هو یدودح ك: نايس هنایلس ك رکو

0 ۸ 



 دتع رلغاط قاط رب یک یغناط كشوک < لاو

 نر لح هدششهح یونح برع كغاعس .ر

 هلب راما كشوك هرق هدنلاعث كنسارحم لقسا باز
 .ردروتسم هلرلنامروا ,بونلو یخد غاطدرفنم یک
 ارز «هدهسیا تبنم فب یغاروطو لدتعم یا
 هدنروص رب سقان كبو هرزوا هعدق لوصا كت
 ريغ و لاطب كنظما مق ۳ كل اهاو یسارج

 یرهش كوکرک یزکم .رولوا جن نسم اق عود#
 . ررینم ههیحا ۸ و اضق ٦ قاعس ب

 ۱۱۵۰۰ ءرژوا ینددلشالک ۲ ندلودح کە درب

 .ردعماح ین یلاھا ٩ 9 هر

 سوفت ارق هبحأت اضق

 ۳ ۳۱ 0 كوکرک
 ۳ ۳۳ لیدا

 0 4 هیناد 7
 ۱ 00 ۳ زدنا وز

 ۱۸ Yor هیحالص

 ۱٤ ۱ ۸ قاس یوک
 مک ۶ 3

۸۹ 10 ۸ 

 رادقم رو درک و در یمظعا مق كنسیلاها

 ینادلک كس رشیکیآ رب .بولوا ےلسم بک ندیم
 راکت رع هع اشا .ردراو یخد یدو

 یرلغاب «بولوا ترابع ندهراسو نوتوت , «هرا

 یخد یرلجاغآ نوه صوص|یعو یر راعشا

 ۔اوج كوکرک «بولوا قوچ یرویوق طف .ردقوچ

 دن وص دارو نه راقبح ید لورتب هر

 .ردقوچ یخد یمهیندعم هایم .رونلوا جارخا زو
 هسر دم چاقر هدقاعسنوتب و هبدشرر هداول رک

 ۔وا «بولوا رصع*هزکم یخد تراجتو میانص .ردرار
 0 وو و هح راح لس ضعب هدا.

 . رونلوا لامعا تاحوس

 ۔ایع ندراشو هکر خ « ریغص ا نومق « بولو

 مقنم 4 .رلسذج بعو نامەرد یرل وقف . رد,

 هلا كتف سذح کیا ید یال یک یراقدلو

 «تروق یسهیشح و تاناوبح .ردیکم ندی دام سنجر
 ندهراسو ناشواط کا ء نالت ریص ینآ ,زوءول

 تاناوبح یک سرایو نالبق «نالسرا .بولوا 8

 هیسأص تفالخ یسهطخ روزرهش .رددوقفم هیشحب

 ۷ همس رز دم ماشو دادي بولوارومشه یخ د هةتا

YAAA ر ھ ش 

 رومشم كب ندنرل ا .قر هنلو ریل روز رهش قوحر

 ید رهث ر هدنعسا روزرهش . ردعشت العو اهقف

 مملو قالطا ههطخ نوت ڭنمساو یغیدلوا شفلو

 كسا و + هرکص ندقدلوا بارخ
 یرل هارخ ء هدهسیا نونظمو یو یغیدلاق ه «طخ
 رهش «هلیسفلوا

 . ردشمامهنلوت

 ر رلا هل در« دی وا ۰

 ی رهام 0 یرودرپ#

 هددادنب و ؛ شوط را هدنځګ رات ٤٥١ «بولوا

 «بودنا تدوههلص وم ۳ ۵ نادکد سا لیصح لاکا

 یسصاق ثیاروا

 دو یتامال دف رره راد هو تا
 : ردندنرامشا لج ٹی ییا

 . ردشع | تافو هد ۵۲۱ و ؛شاوا

 وش .ردراو یرامشا

 اثاذ_مکشتج ام ليل اي
 ىل یوطت ضرالا تدجوالا

 مكباب نع مزعلا تیثثالو
 ل ایذاب ترتعت الا

 - ردشلا رفظلا ن ساقلا دجا وا ) یردب بس

 دن رکب وا نيقفا ڄا یضاق ) یراردار و ( یروز

 ( یروز رهذلا رفظلا روصنم وا ) هلا (یروز رهشلا

 دافحا راسو ( یروزرهش نیدلا لاک یغاق ) یلغواو
 لصو« «بولوا ندهعفاش ءاهقف ریهأشم صد یراقاو

 و ؛ شا قلیضاق تدم لوط هدهرزحو ماش و

 - ردرلشعش راف هنس هس انس هم روما كن رلنامز

 «بولوا یر هرفا و ەر یخد ندناس دا كنرثک |

 ۰ ردلوةنم ا ضا

 ۷ ۵ كدنق رم و هدنفلناخ ارا | .

 تلاا هدنسدق رش بونح هرتمولک راسره

 ماج ۰ «بولوا یز کص

 ( یارسقآ ) نالوا یسهدرک ان كکنار وي «ینبرش
 .ردراویتراګ كلشيایلخو یسهارخ یارس رب هلیمسا
 هرتمولک جاق ر ندنزرب قحا و طاح هلروس رب

 نایرج ندن جا «بولوا بک ندهبصق ییا قازوا
 قس هلیسهطساو رادن و رادس ینوص كرپ ندا

 ولع هلرا هاو غا یارطا «ندنغی دلن الل وق درا

 كلش رب یدم رس نار دنازق یعسا و هرهش «بولوا

 هبصق رب كچوک هلم ا ( شک ) هلیتقو .رروس مکح

o0 <<.یسیا اھا » 

۳ 



 ر 8

 رهش و .ردشفل و یسأر طقسم ككنلراوي ,بولوا

 هب اک هرلتقو نیش یراراوج ندبا لیکشت ینتلایاو
 هدنطساوا یدالىم رضاح نرق « بولوا لقتسم ردق

 ‹«كرەدىا ط.طو هرصام ی رهش یرکسص هبسور

 هنن ینهرادا ارام ریماو ؛ شعا قالا هنتراما اراخت

 ردا هلاحا ترك ا
 قر هل 2۶و هدنارا هلعسا و

 تو اتم

 «ردناتسرهش نالوا

 یسهدرک انب كروناش «بۆڵوا رهش ر روم و كوس هک

 باب 1 بولوا طاع هلقدنخ و روس .ردیوم یغیدلوا

 شفلو هدنرق نورزاک هدسراف

 ترد هلرلعما رهش بابو مار باب «رهم باب نمره

 یر وکر ب عنصم ءیسهماق رب هلیمسا ( البند ) «یسویق

 رود لئاوا .یدا راو ی راثا راسو یمهیش

 هه رش عماوج ددعمتم «بولوا ال یو هدمالسا

 لب را هعش> و یس هبریخ تاسس وم ۳ و سرادم هرس

 لوا ندنموجه كرالوف« . یدبا راو یرلهعگابو غاب
 هدنلاح میصق كح وکر ریغآ ی

 ا
 هلا روناشینو هدن رق ف هدناسارخ س

 كحوکر هلم” ا (نایتسرهش] ید هدنسهرآ مزراوخ

 هلا یئاتسرهش میکح هجرتلا ینآ هک «یدبا راو هبصق

 .ا وه ءبولوا بارخ

۰  

 . ردو
 5 هل مسا JE) =( هدهدن رق ناهفصا س

 فور-م یخد هلیسا ( یج) <« بونلوب هبصق كچ وک
 ۰ یدنا

 ساقلا یبا نب - حفلا وہا ) یاتسرمش
Jدجا رکب یا نب عرکلادبع  ) 

 هدنګ رات ٤۷۹٩ « بولوا ندنرملکتمو ۳۳ رهآشم

 شم وط هدنسهبصق ناتسرهش کمان اسارت

 یراصن الا ساقلا واو یربشقاا رصن واو یقاولا

 ینرللع تیدحو مالکو هقف نام یالع راس و
 هدادغب هد نران 6:۳ ھر ندکد تا لیصح

 هنتغر و نیس كموم یظەو و سرد « بوراو

 دجاو :

 ندهچرت یحاص یخ د یناععس روهشم .یدشلوارهظم

 «بولوا عبات هب یرمشا بهذم .ردشعا ثبدح ذخا

 هدهفسلف هردشعا مازتلا یهذم و یخد هدنزاب ان

 6 بولوا یحاص لوط دن EE هد هس مولع و

۳۸۹۰ 

 أ قوتا «بونل و هبصقو روش

 ۳ ا ۳ منشا 0 ۸ .ردشماضوا

 ا «٠ لصلاوللا باتك ::٠» ردرلنوش نتاغيل أ”
 «« ناسا و چ AID > « مالک اا رلع یف ماد- الا

 «مانالابماذل م اسقالا صی" » « « هعراضتا باتک»

 هک 9 نالوا یروهشم كا كن را آ اشو

 یر شلدبا عبطو هجرت هزعاسل « لعلاو للملا

 یخد هنرلناسا 3 راسو هجزبلکناو هعال ,یک
 ۳ ردشمل وا هجر

 رهش را هللا ناحرا هد سراف 3

 ۔.درک انب كدارق د 9 مس

 ۲ هرون دنا نام . یوه توقا یتخادلوا هیصق ر

 كلن وکن وا ندمزراوخ کر
 / هد رق ج ( و هدهفاسسم

 ۱ . ردروطبم هد « نادلبلا محم » ینیدلوا هبصق

 یاب اش یدزاز

 E 1 ۱ یوکر بث

 هوارومو هدنسق رد ج رذج هرتمولک ۲ ۵٩۱ لدارفلب

 مد ندنک هدازفا ندلوداتساو یرب هواشیت مبا

 «بواوا هبصقرب یزکص قاعس هدنرزوا یطخ لو

NAY °وسم ضد راس هلب رلبلاخ روهشم «یسل اھا  

 ءاب قوج كب رریو بارش یلتباک هدنراراوحو یتاح

 الا قوکرهش هدننامز هناقع *رادا. ۰ ردراو

 ير ندنقاحلا ههبرص ,بولوا هدایز اهد یحاور
 رص یغایس نوکر هش س . رهدندت تعنصو

Eوايش الا ,بولوا هک نوش  

 ا یخد ًابونحو ًافرش ءهلرلقاعتس شین ابرغ
 Ee ۳۲۱ ۲ یسهییطس هحاسم . رددودحم

E ردشک ۸۲ ۳۱۲ یسلاهاو . 

 هنر دا ا و

 یر ك ۱ یک نبش و

 مس قرهلوا هدنسبلاعش قرش هرتمولک ٤٤ كنلل

 بولوا هبصق 7 یورو سع ا فخ مدنلح ام یزکد

 ردراو یدصسر و یعماجرب ءیسیلاها ردق ۰
 هرقلعم "دل مش هو ص رش یساضق یوک رهش س

 زد ۳۳ یر اوت راق لوس ا
 ار هل هح ان 2 هووا «بولوا دودعو طاع

 هرزوا قلوا یبوک ن ابت-رخ ی ٩و مالسا ی ۰

 - ییلاها ۱۳۱۳+ و یاتفح دو یرلهرق ٤

TT 



 هلا ههونتم راخذ «بولوا تنم ید تارا
 ماج ۷ هداضق نورد .رولوا لصاح یعاونا را

 ۲۹۷ شتساتم و اضلک ۷۶ و 8
 ؛نمرکد ۰٩ «نورف ۲۹ «ماح۱ «ناخ ۱۰ «
 راچ ۲ «هلرات ۱۸۸۰۲ . هاب ۱۲ «غاب ۰
 .رددوح وم قاهطلاب ۱ ٤و یم ۵

۱ 
 ندهامع ءارعش (یدن وا س دم )

 ۱۱ ۶۷ .ردیلغاط و وز «بولوا یرېش

 در وا علطم وش . .ردشع | تافو

 یدون مزوک یا یرورس کوک مرطاخ یافص " نو , توم جد
 یرون مزوک یا یروضح نروک نالوا قشاع اکس 1

۲ 
 - وا ندنرآ رادرس هناساس 0 1 3

2 
 .ا قوچ رب یشراق هرلمور «بول ۱

 زیور ورخ ندهاساس كولم د 1
 ییدنک بولوا لقوا ےن ز کس نوا ارپش

 اس درح در یغوا هد اسا شم همروس ت تموگ

 رو یربخا رادمکح كتس هلالس نان :

r, ۱ ۲9ا نراوس تطل  

 دوک 1 هاش یکتا ندا ور رپ
 «بولوا یداماد کر ناعهح رونو لقوا ك

 هدروهال هدننافو عوقو كتب ردن هدنخ رات ۷۲۰ ۷

 تنطاس لالعا «هلا طض یاود لازخ براق

 «بولوا یس ه رعش تعط و یر ندنام دا .ردشن

 هتسماکح لمه از د یدردبا صاخت باتف

 . ردندنرامشا “لج خم رات وش ییدلبو

 دیشک ناوتن هچرا بالک سکرئز

 بالک نم. سکرت زا دد

 نم "جرات وت زا یسک دسرپ وچ

 باتقآ دید دش EE وکی

Eكنساضا هرداقااود | كب  

 هدنراما دن سم كي*قادو یردار .ردلغوا ك
 دع ناطلس حفلا وبا هجرت بحاص «هدلاح یدل
 هلتنواعم هيام رکاسع ,هلا الا هنرترضح نا
 5 قادو یردارو ؛ شعا طض یتراما هد ۸۷

 قادو یابتف کلم رم» .یدا شءریج اق هرم

 نایلس تولوا یس ر کس

 ی ھ ش 1 A۹۱ ۹ 1 سه شا

 .مدبا قوس کسق؛یشراف گن اوقات نر کا
 هلا مور تكاخ د ناطاس نانلوت یسماح «كر

 ماطر و «هدافتسالاب SE شا هلبا لئاوف ضعب

 ا هر دقلاوذ کی قادو «لسوتلاب ه هذاکدعاوم

 هد ۸۷۰ كرهروتوک م رصم با زاوتتهه و ,هداما

 لاح ماس ناطاع زواب كب ىلع لغوا .ردشعا بلص

 بصل هنغ حس هب عمق ء و راه | همت ندنفرط

 .یدیشملروس

 .هدام «اشاب ینطصم « |

 1 .هللروس تعحاص هنس

 ایام
 هوا د .دكنتسم مدل وا

 ۱ هداو دار

 » اشاب دجحا » «بولوا ندنیطاطخ و ذدارزو فک

 .ردشعا قس لاک هجرت ودام (یجاح)

 ۔هدازهش ینا ناخ دزاب ناطاس ر

e CS ۲ 
 هدنح رات ٩ ۱ ۱۷ و هدن راتنطاس رخاوا كن رار دب «نکیا

 .ردشع | تافو

 ۔ارعش اوع یک فرق یح وا

 5 ا ۱۱ 2 ۱ ید وېش
 قیرط .ردیلاسدنغم بواو ندنس

 ۱ :ردک: وا تب وش .یدنا كلاس هفوصن

 رتو د هناي هنقوش كخر هدسم سلج

 رنود هناورپ هلق وش مکه تی كىش هسروک

 تک نیا نی یار تارا ی
 نم
 هللا لمر «بولوا 0 اسارخ یو ین اهفصا یسجمرب

 وا تاب وش . شعا لوخشم

 رب طاشن دشاب هکر لثع رک
 دنکم ها رف هک لدو تسد

 تیوقمی ناطلس «بولوا ین اصهال ییعکیا-
 ولو وا یعایر وش هردراو یاو د . یدبا ی رصاعم

 دید هتل دوخ رس رب من شتا لد

 دید هتخد نوخ رازه دص وت یوک رد
 دیلط یدارق ا تفر وت فلز رد

 دید هت وا دوخ نوچ رازه ود اڃ

 ۔ارعش یامدق نارا ( س نسملاوا)) ر
 هدنقح یتافو دل: واوا ندتس ۰

 :ردکز وا تاب وش .ردراو یس هن ص ر كنم دور

 یدوب دود شتا وچ ارم رکا

 هنادواچ یدوب كيدات ناهج



 ب ی ش
 .هشنسح تاداسو ندهنامفع یارعش 4

 ناخ ماس ناطاس زوا «بولوا ند ی

 ؛شعا باستا هنهاکرد «نکیا هدنوز رط یرلترضح

 هنیرلماعنا همت هرکص ندنسولج
 :ردندن راهشا لج تب وش .یدنا شلوا لئات

 كملاراشم هاشدایو

 قوص رواک تبرش اکب هسیا رهز ولت بارش
 هسوب نابز رکش لوا رک هليا زان هسنوص ندنبل

 نارا 7
 2 ا و ا ۱ یدیمس

 بوق و . یدیا لئام هل زه قیعسط «بولوا

 یا .یدشعا زارحا یتاونع ارعشلا ثلم هدنامز

 بودی تحایس هنأا_سا رخ هعفد

 یفنیدلوا هدنراشاب زون هدنخحرات ٩۳ هو ؛ضتک

 کوا تم وه ردع تافو هدنارعم «:دلاح

 هناح اس ده ه دعا

 ارام "هدرسفا لد نر شتاو قشع یا اب

 ارام “ہد رع عارچ نک نشور شیوخ رود

۰ 

 هدنغاڪس جارد باب ی الو هردوعشا ۳۱

 هاش و تار لامش كغاڪسو

 لونج قرش «جارد سبقت ۳ «بولوا اتق رب

 ندف رط یاوت قرشو ترش هلتراضق لار ندنتهح

 هدندنفرط یلاعش برغو اب غ ,هلیغاعتس هردوقشا
 مشیاو لر .رددود_ و ۱۳ هلب زیکد اردا

 م كن |_ۓو .ردب واح یی هر 1 رارب هلب را هجان

 مشیا ه دندهح قرش لاری و (نژرا) هدة س وح

 مفاط 7 اف ی هوا تبار یا و «توقآ یراره

 هنا دازیک د ی غوط هب ین رع لام هک.روبنل و رل هم

 و .رودبا لیکشت یتور (یتودور) قرهنازوا ردق
 زکد .رولکود هزیکد بوق | ریاج مطر ندرل هرت

 ییضارا .روینلو رلهطعو رلقلقاطب مقاطرب هدنرلیبق
 «ندنفب دلوا ناةشيلاح ك یسلاها «هدهسلا ترنم كم

 «بولواقوح ك یرانامروا .روشوا هدافتسا قع

 .ررولوا دم و م

 یر :ردمسا ثناد چوا ند ها 1 ها
 .یدج كيهارا ن لیمامسا | ۲ ۰

 هدیسیهچ وا E I ed كابي نب ىلع ییهنکیا
 هک رد (یلسلا یراصنالا كلام نب نابیش یحولا)
 یورو .رد,دج نایت نن داع ن یی هر ره وا

 هردشعا تاور ندنسپدنک هبلایوم

YAY 

 ۶ فصم ردق ۸۰ .هلکعدبا تدا ییا |

 ۳ E هبسأیف تفالخ ۵

 ما 3 ین نرو تموکح
 نهروک نم تموکع «بولوایربخاو یه ك

 ۹۱ .رد اغوا تن ول وط ن دجا نالوا یسّوم

 او كبوراه یسوم وا یسهداز ردار هدنخرات

Re E Ge7 رب زکلاب یدهسا  

 ۲ هتلاب ینتکم یساص هفیلخ « بوروس کد کتب

 نوو ؛شعا ریساو بولقم ف و

 ۱ . ردشمربا هنایاپ یموکح نواوط ی

 ۱۳۳ ۲ ی رث كنلادح هلتسلس هلاروا ۱ ۰۱ ۶

 لب نا هد هنسارحم ( لو ( ۱ نابیش

 هردنس هليو راباترب ۳

 ندبرع لئابق ریهاش( س یہ ۱ ا
 ۳ ۵ هلییقو بواوا هلیبق لوس ) " ۰

 سر رد ربهاشم قوحر بقلم هلی ۳۱ یادشو

 یسلا- ها بولوا هلع كوس ر هلم اوب هده رصا

 .یدا ندناددش

 اشم (رارص نب قحا ورم ا
 2 «بول وا ند رع یابدا

 ما ا هدمولف رز

 ا دی هنک ید لبنح ن دما ماما . .یدنا

 دویلوا بوس« هایش ین .ردشعا ٹا دح عاتساو

 راق وج رام دآ صعب تبوسذ* هب هروک ذم ؟هلیق

 هعاوترهخ هلبتبسن ینابیع «نوچکیدتبا كليم
estهد رات  

o. 

٣ 
3 
8 

 1 اسو رامشا ظفح « ثا دح

 هردش۶ا تافو هدنعا ۰ ۱۱١

 دتا نودنو عج ین راعشا تان هلمق ر ره ند رع

 7 هزر رسم هفوک «بوزاب فا رش فو ر

 ۳9 هحورب یتاقیلأت هردنوم یمنی دلوا

 ادا باک .«لسشا باتک » ,«تاغللا باتک »

 تک » 6 ةلعلا باتک» « «تیدلا ب رغ باتک»

 شا ۱ ام « ناسنالا قاخ باتک » .«لیالا

 3 رناوود ددعتم «بودنا مج ید ییرع
 .ردشمرتک

 ا دز ن بش كاعةأاونا) | یابیش

 ie ۳ وا ندجراو ءاسور

 شمزاب

 ۰ رم

 لاو یارع فسو ن جاوحو هدام تناوص ن

 اعتم ینربرب كد اعح یتبم هنفارحما ندتعاطا < نکا

 وک «هرکصن هد با بولت ی یداوف شب و

3 



 یدهریهج یسهدلاوهلا (هلازغ) یس؛جوز .یدیشلپ
 هرح نادیم تاذلاب ,بولوا رامش ترهش 42

 بیس هلازغ هعلشاب هنتیولدم كجامحو «یدراراقب
 دادما هحاعح ندماش كلا در۵ هما مرگ 1

 ؛ یر هکر

 > بوچاق هز @ eT 4 شن E رو 4 3

 وا لتقهدب رح نادم هربهچ و هلا نع

3 

 5 2 انت نب یجوجو ندنراناخ كزوا | ۰۱. یر

 > بول وا ند گز کذح ناخ هم

 ن اا ِ

 هب ی وقص e 2 اب واتس أ رقاب نیسح ناطا

 کف لیعاعما هاش 2م رات CRN شا ا

E. 3هناخ ی هدو ص  

 كب لو س ناشار > 45 7

 لن تیاخ ۳ اش ا ا و "

 .ردشهروس مکح تقو قوج اهد هدر ارو

 كناذ جاقر رزه جور ندا 0
 (یلسلان جرادیم ن هش را | بیش 2

 ةبتم ن هوش ماه وا ) س .ردهف فاتخ ی و

 هک (یمشبعلا یشرق
 : شلوا ورب ندنزوک ر هدنس هعو و دور ۳ ر

 ناقع وا )س .ردشعا تافو هدننامز كبو

 ( يعا یردبلا ىشرقلا ةطط یبا ن ناق لب
 ترضح .هدلاح ما دلوا ر ذاک  هدنسهعت و دحا یردب +

 -انغ نینح ییدنکو ؛شغلوا لتف هلد . (هضر) ى

 رادخا ء«بواک «مالسا ا محف هدتاور رو .هدنم

 یسهداز ۴ هليا دیک للا لخاد هنس همز هاج

 تار هم کم هسک ندوب ترضح تاج هر هلط نب نام

 هدنلسن ران ون هجرار ٥ ,قرلروب اطما یراتخا
 نادر هدتناورآ رو هدنح رات ۵۷ هسش را

 و وا یساد تن ابغس یا هب وأاعم

 یغیدلوا لندی ولت هفاَوم .ردشع | تافو هدننامز هام

 ( یمصثالا ریمک یبا نب هبیش) -- .ردیوص یخ

ALOE SALEN ASOT CT noc bhاا ۴ ۱  
Eا 2  A۷  

 ر

YAY ح ی س 
 س

 . ردلوقنم هغ رش

 ات اهش
 لوهم زونه ,بولوا رهن رب هدنتلایا كی كنسهطخ

 ندنجا ار وک+قروح رو قر هقبح ندرالوک ماطر

 قوج رو ؛ راقآ یرغوط هیرغ بونج «كر«۶
 درد ا ۲ يدينا كبو ر لالش

 هنس ره ( یانک E ( میا هنغامرا ( نارول تا

 . ردردق هرتمولک ۲۲۰ لوط كنسارحم .رولیکود

(Chipka) | ۰ 1هحوق هدنلا مور قرش  

AILS A SLبج  

 یییاھا 8۳۰ هو ه دنسب ع لامش تعاس ۲ كفلنازقو

 ۲ رب هدشناپ هلسوک راغاب رب مماج
 هرتم ۱۳۱۸ «بولوا ندنرازافو كلشیا كا كناقلاب

 م
 ناش هدزافو و هنافع

 نوت هواع هدیروش اهدا ناب ی لاک
 هنمراتقبح ندطاقن نالوا ع هزاغو یرلسور

(Shipshat)كلا یاق ہا  

 وا :e ا نو, هود

 ی هم و ندزاغوب ول ۰ ردهدنع افترا

Chipley ( 1 ) ( قروب ) كن هرتاکنا 
 ۳ دلش
  ولک ۵ ك ( دروفدار )و هدنتلابا لب

 ( هرا) مبا هنس رم ( هزوا) و هدنسدب یع لامش هرم

 یسلاها ۱۰۰۹۰ ,بولوا هبصق ر هدنرزوا یناح

 .ردراو یر هق راف داف تاحوسنمكلوو لو ریمد

 ك (مع) مدآ ترضح «بولوا ندایبنا ۱ و
 ی بش ید (مءر ۳ .ردناغوا 

 ندنرلق دل واقع هدنافوط مدآ ین راس ,هلغلوا ندنلسن

 رشبلا وبا یخکیا
 | ناحبش

 

 .روناوا دع

 كا كلابح ی هدنفارطا فكدق

 هدهبرع بتک یغیداوا یسکو
 فور ء٠ هلعسا (۹10») یراصنلاس «بولوا روک ذم

 هر درد هتلوا غاط نالوا

 هدنسهطخ را تباتشتدته

 ( ریکذوم ( كدتلاا ( رویلکم )
 هدنسډب رع بوذح هرتمولیک ٥ و ه دزخاعس

 | دوبخیش

 هردراو یسلاها ۱۱ ۰۳۵ «بولوا هبصق زر

 هيا س اأ سبرلاخم

 شر دنا

 نیرو



 خى ش
 ییعتلآ كل هددرد كولم | هاش 09

 .ردیلغوا كنم زاف كلم «بولوا ۱ کن

 تود ندنفرط لاها هنرب كکب در یردارب

 هدعب كي دوو ؛ لوا یهاش ناورش «قرهللوا

 سبح یآ چوا هدناتسلک 4عاق یسدنک هلق وس کیا

 هجرت بحاص «هاک ا لاحت را هدهرص وا هدهسیاشعا
 ؛شمروس مکح كدهنخرات ٩۲۰ ‹« بولاق رسبقر

 .هردش۶ ۱ تافو هدروک ذم خراتو

reaاک تانا در ف  

ER2 ( هضور) 27 ۱ هدابع  

 كنعدقرهش ( هونیتنآ ) «بولوا هبرق ر هدنسیشراق

 .ردس سوم هدنرزوا یر هارخ

 هتساصق هردنف كغاصعح دمزا یو

 .ندهرق 4 ۶ بولوا ها با | داخیش
 . دیک

Eراصح هرق هدنتالو راکدنوادخ ۱  

 مبات هنساضق یلقدنص كنفاجس ] 2 ۵
 « بولوا هیات ر عقاو E O كناق دنص و

  هبصق ( ولقیشیا ) یزکم . ردنکص ندهرق 3

 ندنفاط قآ ًاعقو هووا ًامسق ییضارا . ردیس
 یرلهحنابو غاب .ردتینم كب یغاریوط ,بولوا ترابع
  وط «ینآ هدغاط روک ذم .ردقوح هدیرانامرواو

 یسیلاها رولو یرلناوبح وا راسو تک .زوم

 .ردلسمیسهلج ءبولو هحهداز ندشک ۰

 «بتکم 4£ رااما ٤ «عاج ٩۰ هدههحات نورد

 .رددوحوم ماج ۲ و ناخ ۲ «ناکد ۲

 یامتنمكنلوک نوماه هدناتسدس |

E Eبولواهبصق رب هدنسیا امش ا » 
 ۰ ردب رقم كتبرب ناقتساشواو جولب

 ۰ ت

 هم

 رزهحور ندهسامعیارعش یامدق ۱ 2

  ردنصاخم كاد شب ۳

 یسهرم ندمولع شک ۱ .بولوا یلن ایم رک یسجرب

 ناطاسیلج .یدا راو یتراهم ید هدقللاکو بطو

 ؛ شماشاب هدرلنامز ینات ناخ داص ناطلسو دم

 (نربشو ورسخ) هلا كہلا راشم داص ناطلسو

 نشر هام همت مک كمر وپ یا
 -۔ هری شم هدعب ءبوس هلوا قفوم هنلاک | «هدهسلا

 ۳ ردا تب وش هردشع | ماعا لاج یسهداز

۳۱۸۹ 

 ولوا ندالع نالوا لئات هب دتسم هنمالحا ی

 ںی س

 نحهزکب هنینوک كزوي هللا رفورون هجن وب
 رزود رازوپ یآ ره نیزوی كلف ردب هت

 جش یحریشفاج «بولوا یلهسور ییعکیا
2 

 راهشا شعب هنوکوعه .یدنا فورم هلک د

 TESÎ هعطق وش .ردراو

 هفثغلن وزوا كنود د) ریه

 یدلوا زپموا یرعس ثكلصو
 هلا قارف كنیراسکرت
 یدلوا زلمو مزوک یلکیرک

 ولوا بونم هب یک قرط (د) ییعچوا س
 اب جك «نكيا یدنعشناد كنيدنفا دومسلا وا
 | تب وش .ردشعا تافو

 قشع نابغاب نوچیا كمکيد تبحم نیحایر
 کوک ردکاخ جوآ رب شع و همهتالس لاقس

 فورم هاک د هداز تط یسخدرد

 :هداز لاحبو هک بح اص 2 ورد دن یک ءبول

 یامه قیاقش » كن ءداز یربکشاط . یدای رصاعم

 ۳ :رکنوا توش -ردگمزاب لیذ رب هنس
 یتجش هنرکم كرهد زاب تبعل هعادل ۲ نبقص
 هدنتل رداج یدوبک وډ لوا ردیا ادیب رله

 ۳ هد ترور (یدنفا س دم ) یسیعشب
 1۰۱ «بولوا یش كنم هنا ولوم ترام
 4 :ردکنوا تب وش .ردشع ا تافو

 وال بام
 ولم هلت وراق ةنیفک لد بیج

0 

Eرود تااث ناخ دارم ۱  

 از دیژمو نكي كنبدنفا دومسلا وبا هءالع
 دیلوا كنبدنفا رک خش یردارب كنبدننا نجرلا

 راشم ء هلبا رلع لبصحم «بوغوط هدنرلخ رات a 1 و

 رگیص ندک دا ماود هت سرد كن دنفا دوعسلاوا

 هد ٩۷ ء گر هدا سرادم رود لوصالا لع

 ماتسا هد ۷۷ هسور هد ۷۱ ءرصم اقاهتمو

 ا هد ۹۷۹و یلوطانآ هد ۷۸٩و ؛شلوا یسیضاق
 چ هد ۹۹5 ءهرکص ندقدلوا یرکسمیضاق لا

 او ءاقرا هب هم السا شم و IS E ندهداز

 ۹۷ هرکص ندق دلاق هدم اهون تدم بب رق هب هنس

 ۰۲ ؛قرهنلوا لزع هدنسهلداح کی راکب عقاو
۹ 
e 
3 ِ 

ِ 



 د ی س 1

 هدیراصنا بولا ابا راوج .رد شتا تافو هدنف
 .یدیا تاذ رب مع هده داو هيه رش مولع و

 رکبابا ترضح ندندشاو ءافلخ | , ۰ و ۱

 نایو هارو ره تا

 ۔ هساذع ءارمش یرعه نرف
 :ردنصلخحم ثياذ

 یدرک اش كل كتل قشاع .ردیللومناتسا یسیجترب

 ؛ شفلو هدنتعم هدنتلوزع» و تس وصنم بو

 :ر دکیوا علطم وش .ردشع | تافو هد ۹۸۱

 یا ۱ اڊتش ۲
 1 نان

 لاص هیا ندنک یا بوزوچ نیدنب ا
 لاص هیاس هناهج تیا عقد كلك اک ناکروب نوک
3 
 2 رهش بول وا لیوکتا ییعکیا 3

 شفل و سر دم هدنتسرادم ضا هدشارس هنسوب

 ا رادمشع« تب وش ۰ .ردشعا تافو هد ۰ :

 نایمردلاق ندکاخ یدابع ن 4

 یلکیسکا راک زور ردیکلکیشکا راک دود 8

4 
 ق دک یواوم نن یدهم یواوم) ۱ 9 8
 ندارد ناس تھ ) یروک اک 7

 شماشاب هدنرنامز تنامعهاش و ا «بول

 e .ردشع | تافو درک هت ۱۰ 1

 یراهشا تاک .بولوا یسهموظنم رب عماج تي كي

 1 قوح هدیرلتمن .رولوا غا اب هتب 0. ۰۰

 e ت یارب وش

 نم هاشنهاش تعن ات دش هیفص مزرب برز 1 هه

 نم ) مظعت تماق مس

 نم ها دا شوک رد . دسر مرادوززا ۷

 ا نم ماشنهاش رشح زور دشاب مهعفاش ٠

OAS اتم ۳ 

 ی E ۱ هددا دیش
 نزن هدنسهناګ ولوم وق ی دات یغیدلوا یما

 تافو هح هزکص ندنخرات ۱۲۱۰ .یدنا یئاب

 دوایکت وا تب وش .ردشعا

 یزانو هویش رنکوت یزابهش وا یدوس لاو
 ريد مهسریا هناصو نروک یزارفا رس كرلازوک

 .وه ییونح كکذلف ( ۵۱1602۳0 )

 هدنساضق مادرتور ,هدنتلایا هدنال ۱
 یرپن(هبش) قرهلوا هدن رغ هرتمولک ۰ كمادرورو

 رب برق هلع ییدلکود هبهزوم كرېن وو هدنرزو

03 

 | مادیش

 ر ی ش ۱۸۹۵

 هدنفارطا .یسلاها ۲ ۱۹۵ «بولوا هلکساو هبصق

 وتربیسا و هغاتم تارکسم «یرلنمرکد لب هجرازو

 یرلهاکتسد صوصخم هنل عا یافس .یرلهاخ ریمد

 كب یقاعتم ه هراس و ریثی «غای «راخذ : تا کمو

 .ردراو یسه رج تراجت كلشيا

 (ییجا كلل ادب نب یزیع یلاملا وبا)ا هل ناكا : 1 عمل ۱ وا
 ندنبظءاو و ند هعفاش اهم ربهاشم ۰

 هددادف) .یدیا راو لمم هب ی رمش" به ذم «بولوا

 هظعو و لوصا و هتف و ؛ شفل وب یضاق تقو ییخرب

 یلبخ یخد ند رع راعشا «بوزاب باتک چاق رب راد

 .ردشعا تافو هددادنب هد ٤۹٤ .ردشعا عج یش

 وا تاب کا ر وش «بواوا سد یرامشا ضعل

 * ردن د هلج

 ءامالاو دنا قدص ۰۰ هلاقع" . یدنم . اب
 فاروس لا ترظن ال ل

 ءافصلا ق یربغترتخاو

 وقلا یاوحم نا تاه ىلع نیتبخ د

 -ربچ لزوک لاو روزعم ۳1 م
E EDكنس هطخ  

ATI 40۰ " ہلا یلامش ض رع ° 

 ثك_نرهارخ زعطصا و هددق رش لوط

 عقاو هدعقوم ر لزوک .ردعقاو هدنسب رغ بوذج

 یرلهعگابو غ هدنفارطاو لزوکك. ی

 . وا یا هدمالسا رود .ردقوح

 ءا وتسا

 " دی ز کم

 .آ وه «بواوا

 یسهراج هایمو

 مساقلا نب در یمهداز فک سو ی جاج ء قرهذل

 یغ.دل وا شل دبا عضو یساسا ندنفرط لیقع ن

 صوص ىلعو هدننامز یاود هب و ل آ هدعب .رد وص

 9 لمکم ه-نفارطا هدنرود هلودلا ناطاس راعااکوبا

 عیسونو نی ر قوح ك رهش ‹كرەلىر «دکح روم

 واو كاو كور كا كتارا هدرلنامز وا .یدعفلوا

 لاب هب یثک كم ول چاق 5 یسل اها «بولوا ی رهش

 -اشتغا یفیدلوا راچود كناربا هدمب .نکیا شلوا
 عوقو فاعتم یر ر ارخوهو ا کا

 بارخ الماک نامه هلئاهفد ندرلهلراز یادش نالو

 .هدهسیا شفلوا رامعا ندیکی ردقن رهو ؛شلوا
 امدقم . ردشم 4«هدنا زو یسوقن ۳۳۰ ییا اها

 افا ىراکەنىم هلا هحراح هحسا روم هدزاربش

 تماو ؛شلوا ض رقنم رلتء:ص اه «هدهسی دریلس اب



 هک

 تارا هلا سام ردت و ري شود ردا هد یس هراجت

 ترابع ندقاوا یلزنم تراعرب هدنسهرا یرلفرط چا

 لکو یاب لک یخ .بولوا قوح یرللک .ردشلاق

 نارش لزول تاد تای

 ,بولپریک لودج چاق رب ندنجا كل ریش .روتاوا دع
 شهادت رام ج تانا: لزرک دا دارلتوت
 «هوب لآ زاریش . ردبوص ( دابآ نکر ) یتیدلوا

 هدنرلنامز كولم شمب راس و رفظم لا «ناکاتا

 ندنصارقنآ كنهوفص كولم «یب ک ینیدنلو تاپ

i ARتاپ یخو ندنفرظ انا  

 یخد تارامعا ضعب ندنفرط كنو «قرهنلوا ذاخا

 .رياب راقبج یوص

 ریهاشم قوجر هدننامز یترومم .یدشفلوا ارجا

 یراروهشم دلا هک.ردشفل و یسآر طقم كنابدا و الع

 یزارمشظفاح «یزاریش «یدعس ءیزاریش یعاوا

 ك (هضر) مظاک یسوم ندرشع انتا 461 .ردرازاسو

 مظاکل: یسو.ن د# نب دجا یتوروت

 هحاوخ و هدنح اد رهش یس هبرت كن دعس جش

 هدزاربش یخ د

 زدن وقف دم

 لا ید وح و2 موبلا هدنحراخ 0 هد ی كظفاح

 بساشو تسردنن یسل اها یتیم هنتفاطل كنساوهو

 ام هب هحاک | و قوذ ی ۳ كلام هبا تعا

 ° .ردقوح یررب تهاغسو هعاک | 4 رهشو ءردلت

 «بولوا هدایز یخد یرادادمتساو لىم نالوا هداو

 هدزاربش .ردراو یسالعو یر هسردم قوح

 ردفا دلا كنيسراف ناسل ناشاب وس
 «یدمس» .«یزاریش قعساوا» | و

 هش راهدام » یزارش ظداح »و یراربش

 1 .هللروس تعحاص

 دوعسم ن د دلا یطق

 yT a 2 ۱ یداربش

 «تارامتخالا» قاعتم هته هردن دننادرک اش كرسوط

 هل « لوصالا باتک » كبجاح ناو ینبلاتر هلناونم
 ۷۱ ۰۰ردراویرلح رش ۰« حاتفم»و قارا ةكح»

 ٠ علا تالکشم لح 9 .ردشعا تافو هدنخرات

 .ردکرک هسلوا كنو ید باتک یناونع
 )ا دبع ن رصات ن نجرلا

 ىف حاضیالا » «بولوا ندنیشاٌو

 سراب هک ردرآو قم ر هل-دناونع «حاکألا رارسا

 هرددوحو« قرهلوا مم هل.فر ٩6 مد ا

 .ردشمتا تافو هدنخ رات ٤

 یراربش

۳۸۹۹ 

 شا كاعدن هش رم ن ردنکسا ندروع داذحا

 تا سهام وا وا ۰ ۳
 93 ue یزاربش

 ۳ هیاوخ ردو ترهش هلک بوس رامشا
 اتنامز هملاراذم عاش .بولوا یرصاعم كن زاریش

 قحا وا ) ,هلتمح ام ههللا ةمعل میش نالوا یطت

 ارادا یکیدللوس قرهلوا هریظن هضرامشا مزب

 کش «هلد رويدا ریسک كرەدنا ی یراکع

 لک شنا

 قحا و «هدکد لب : وس یغیدنل وا کما نت

 ما مت نب رو دا حدم یوبحو ی رلن وا »

 یدمشمرو باوح هلب راد نعم مالک « مروندنا حدم

 > هجر تحاص هلا راشم خش

 3 دروم یراءشا ۔ردنو م حک یییدل وا

 : ردن د هلج وا یعابر

 ربلد شوخ مشچب تسییبش هک سکرت
 دز زارپ میس زا دراد یص وک

 مس هئدراد رز هت قاعس و *هدید رد

 رقع هساک كيو دراد كنت نات شش

 وام روس تم وکح هدناتسهف اشنا ریش

 ۱٩ نالوایربخا كن هام اما

 Û 1> « بولوا یردار كما د روخ ندلا نکر

۳ 

 ۳ هسیا شلوا رومام 4:8 وس ر گیس هرز وا كا

 ېک یغید-الوا ماست یردار < بوسمهلوا قفوم

 E ۰یدبا شمک هلا 3 رالولغ* یخد یی

 رب هدنموعه نالو عوقو كن وک اله هدر

 ۵م ندتهج هقشب یغرکسع لوفم « ندنف رط

 رز هحورب هدناتسدنه هلعسا و

 ۰ : ردراو هبصق چاق ۱ رو ریش

 هدنغ اعس روس زاغ زتلابا سران یسجرب

 ربا كنك قرهلوا ه دن ر هرتمولرک ۳ ۵ دروسز

 اما °۷۹1 «بولوا عقاو هدب راتل لود كنف

 ۰ ردراو

 اتتلاب هکد هح هلاکش ییعکیا حس

CAةمواک ۰ تکتسنممو هدنفاعس  

 ردراو یبیلاما ۸۰۱ ۰ «بولوا هدنسدف رش بوئح

 : .دقرش ۱ رک ۸ ۵ کت (هیلوهد) و هدنتلاا

 درک اتو .ردراو یسلاها )9۷۰ «بولو !عقاو

 اشجار هدنس هطخ هلاکش یسجدرد بس

2 
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 ی“: رو .دااها رم نوازا ا
 ۔ایدا ریهاشم ناتسدنه

 12۲ « بولوا هر یدول ناخریش

 یتلاوحا مار تلیالع و اداو اره ریهاشم ءدنخ زا

 هردشمزا با Sa هلاونع « لاخلا تآ ص » یو ا

 SE I ییمی كن هب ون نع كولم دازربش 3

 E ES ید نوا

 گكننردب 6 ۰۵ 6 ۰ ۸ ۰ ردیلغوا كلجا ۵ وعسم ناطاب

 هنس ر RS هد هن نع هلمص و هنوز قاف

 هردشعا 1 2 و ۹ €

 ۔ رط ناتسدنهو لازریش 7
 « بولوا ندکولم فلاوط قروس تمر

O شمروس تیر هرکص ندرایتخ ر 
  بودا نامز راما هلا هبراح یشراق هنر ۲

 E درهش هدر ك كرل ه راحم وب

 دیتا ما کیا دییفا

 ےک ا ا اخ یک ر
 تلا دم تسود ناالوا یثاب كن هلالس ن نروس

 ۱۲۸۰ «بوفوط هدن را ۱ ۲ ۱ .ردیلفوا كجرك

 راتفلاخم ییدروک ااو ؛شلوا فلخ ۳

 یندادما دارازملکنا «بوجاق هناتسدنه ۹ ۱

 ۷۱۳۸۰ بوم هلوا لا اکو «هدهساا ش ا

 كناخ تو یغوا «هلئد وع ا ا دنا را

 ندندب كناخ لضفا یردار یقوکح هل بتن وام

 .الشاب هتایظنت و تاحالصا مقاط رو ؛ شا داد سا
 کا مازتلا فرط كی ەهبسور هدعب .یدا ی

 اردک نفر یسااو اتش اه رو ۱۳۹۰

 یموکح زماکذا نون ۶۱ لوبف یترافس تایه

 یرکسە كناخ لع ریش «كرهدیا برح الف ۱

 «بوحاق هنغار وط هبیسور ىس ان هلفلوا ب ام

 بوقعی یلغوا .ردشعا تافو هداروا هرکص هنس را

 ندکد روا اوك تقو زا ر .بولوا یناخ ل زاخ

 نالا ,قرهناوا طاقسا ندنفرط رزاکنا «هرگص

 هتخت ناخ نجرااذذبع یمع نالوا هدکمر وس مک
 ردت

 ءارصا (یداش نن س ندلا دسا)
 ندنس هلق هدنوارو نددارکا ۱ رک

ONO OO 1 Eva 9 3 ۵ و ۳۳ ۶ n ام 
۱ N. ER ۷ 8 0 دی 7 N, ۳3 2 7 3 3 tb 
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E YA 
 یئان دلدیهش نادلارون نانلوب یلم ۳ «بولوا
 كانهبمطاف ءافلخ نروس تموکح هدرص« .یدیا
 فلاس یرزو كهللا ندلدضام نالوا یریخا
 هلرکسع ,هنرزوا یدادقساو بلط ك (رواش) هجرتلا
 رواش هدنتع نم یر «قرهنل وا مانعا هرصم

 تدوع هماش هوکریش «نوعخلدمروط هدنزوس
 هرصم كييلص لها هدنحشرات ۵16 ءهدهسیا شا

 ندنفرط ا واکس هنرزوا یرللوا ۳

 بوا نی فسو یسهدازردارب «قرهنلوا توعد

 ناروط یثراق .بودنک هرص# هلر ت «رار لا

 هنر ندهفيلخ بن اح هلسسعا تاقو كرواش موق

 «كار هدا ترازو یآ یا زکلایو ؛ شفلوا صا رزو
 اک ندقدلوا قفوم «بودا هبرام هلر کور و

 هنر بوبا ن فسو نیدلاحالص یک «هلک ٣ا تافو

 e دلو الب كدضام هدمبو ؛شلوا رزو
 ینه ولا تلود ر هتنطاس تخم

 ودا

 ر ندلا رون هدننایح كنردب .بولوا یلغوا
 0 همتا یی دنلوب یسلاو ص ندنناح

 ش یوا نیدلا حالصو ؛ ؛شفلوا لزع هدننافو
 «بورو نتموکح ص هنسدنک «هدنکیندتسا طرض

 یثا تنه وا هصش نروس تموکح هداروا
 رد وا

 (3۳ نسلارضا دن - ندلا ا ا
 هصش لووس Ea ه دصج 1

 تهوکر بش هجرتلا فلآ .بولوا کلم کیا تب هوا
 هدنځګرات ۱ «بوغوط هدنرات ٥٩٩ .ردسنوروت

 تافو هدنحرا ۰۳۷ و ؛ شلوا فاخ هشرد

 كلم ) ندرلن « .بوقارب دالوا قوچ ر .ردشعا
 .ردشلوا یناخ هدصج (مهاریا نیدلا رصان روصنم

 ندننیحایس ریهاشم 3
 و هد ۱۵۰۵  بولوا

 هر لبتا ادا هردشعا تافو هد ۱۲۱۳۱ و

 ساص اش هدنندوم « بودیا تحابس هنار 1 هدعل و

 راهده قوح رب هشنارادمکح ابو روآ قدنف رط

 تحایس ههنایسا توانو هبهبسور هدعبو رک
 قرش ندنف رط بلف یجدرد لارق هنایسا .بودنا

 ید رک .یدشغلوا بص هنغلنادناموق یرزیکد

 هردشمزاب یرلهمانتحایس كرارب

۱۸۲ 

 0 ۱ a (دع نیدلا رصان ) كه وك رش ریش

 ف ا



 ر ی ش

 بولوا یخد یاش زیلکنا رب هوم وب بت

 .ردشعا تافو هد ۱۱۰۰ و «شنوط هد ٤

 .ردراو یرهموظنم شعبو یسهلاسر ورتاش ۷

 تمحاص هنسهدام i 2]) نوت

 .هلروبب |
 یارک: تن هنناساس كولم (-- دابق) و

e 2زیور ورسخ «بولوا  
 «بوقبح ت هدنخ رات ۰۱۲۸ كدالىم هردلغوا

 هد ۲٩ ٣ هرثص ندکدروس تارک یازوقط زکلا

 كناسیم ترضح هج رأ د اقتعا كنیلسمربف .ردشغ | تافو
 ندنراروطاربعا مورندنف رط كنون جافآ ینیدنل وا بلص
 هدننشاب ۷ ,ریشدرآ یلغوا . یدشلرو هسولقاره
 عر هعلوا تلخ هتف دک دل یغیدل وا

 هدالقک كانو (5112ر 5۲۲05 )

Eكنلحاس نانو .بولوا یر ندنربازج |  
 ندلامش .ردعقاو هدنسیونج قرش هرتمولک ۳

 هرتمولبک ۱۰ ! یمظعا ضرعو ۱5 ! یلوط هبونج
 .ردهرتمولیکم بص ۸۱ یسهیحتس حاسم «بولوا
 یبهرتم 4۵۰ یعافترا هدهسیا قلغاط یسضارا

 «بولوا یلیتنقیچ یلیتنیریک یلحاوس .رویغا زواج
 ( هریش ) هش هدنسق رش لحاس هردراو یوق جاق رب

 «رویئلو هلکساو هبصقرب هلیسا (سیا وومرا ) دوخاي
 ء بولوا یتراج رکص كنرازح هدالقیک نوت هک

 كوس نیلشیا هدنسهزا یراهلکسا قرش هلا ایوروآ
 .راراغوا هبهلکسا ون یغوچ كنرارواو هتسو

 هدهبصت «بولوا تبنم ریفو وروق ءیسلک یغاروط
 هدههصق .ردقو ی-4راح هایم هقشب ندهعشچ رب ناقآ

 هدهرق يا هقشب ندیلاها ۲۲ ۱۰۰ نالوا نک اس

 .ردراو یسل اها ۳۱ ۵ امج هک ٩ ° نکاس

 «بویملوا یتانانو تامور م هقشب ندەجتاب چاق رب
 ص ص هدنناب كارل كحوک ر .ردقالبح قرط ره

 قیمها هدنخگرات مدق نانو كەر زج و .راقىج

 ؛هدهسیدنا دوج وم ندتقو وا هبصق ییدمش «بویلوا

 هداطسو نورق . ردقو یسهقیتع راثآ هنوک رب

 یسناحور زک م كرلکلوتف یهددیفس رحم ریازج

 .یدیا شلاق فرطیب هدنناتشیراق نانویو ؛ شما و
 دلوص و یتایقرت كن هري نالوا یسهلکسا كنها
 .ردشملوا بس هلن ینتیمها كل هريش هدرلنس

 ۳ 1 ر ی ش ۳۸۳۹۸

 قرد ا وج یاش رفا (ط16) | هریش
 ۳ كنغامرا ( زماز ) هدنتهح

 .«هلجورخ ندنلوک (هسنای) «بولوا رېن رب ندنرلمبات
 روکذم «قرهآ یرغوط هبقرش بونج هدعبو هونج
 هزبماز هدیراقو زآ رب ندنآدبم یمهلاد كعامرا
 °۰ هدي رافوب هرتمولدک ۲ ۰ ندنيصنم .رولکود

 .دتع هدلحم كلەرتمولىك ۱ ۰۰ هدنوئح ضرع ۵9

 هدهفاسم و .ردراو یرلنایرج ییتعر مقاط رب

 یسارول .رنبا یناشآ هرتم ۰۰
 ریش حابس ینسار ۶ كرې و .ردتبنم كب ییداو

 ینیدنآ .ردشم زک هشاب ر ندشاب رب (نوتسفنوبل)

 رازلکنا هدهسروناوا دع میت ر روت رار

 3 ینرارتویسیم ناتسنورب بوت و ط مقوم جا

 4: ۰ ردرلشمر دشل

 كناذ کیا ندهنناج ءارمش یامدق 1

 : ر دیصاخم یریس

 دجا هداز كسره مظعاردص ( -- یلع ( یس ر

 ندنباج ناخ ملس ناطاس زواب «بولوا یغوا تناشاب

 ؛شغلوا هسرت هدیوناره یارس

 یاینس چاق رب بوقبح هحراخ هللا قلیشاب یجویقو

A <یملوا التم هسب رقن 2 رک ندقدنل و  

 ا ‹«كرەدىا دماقت رابتخا هدرصم ,هش رزوا

 « قر هنل 11 هصاخ می

 :ردکن وا تب وش .دشعا تافو

 هت دارو دا یدردنود یمسج فر

 هن راک زور یدردنود هت ین كروک

 یر یی هلتسعسا يلف هغ یتیعکیا تس

 .ردکن وا تب وش . یدبا ندنایهایس صز

 تسهلک دیاش هلوا مد كیمل وا هدزوا مربق

 ثاسهکود قاریوط هغلوب یکو دتبب رولیب مک

 9 ارمش ناتسدنه ( بس انالوم) 2
 :بولوا 2اا هاش رک او یریس

 كېلاراشم رادمکح
 گن هبنا راسو عالف قوح یغنیدلوا شمری دا

 ۱۸۹ .ردراو یناود بل ص رشید وه ین رلخرات

 .ردشعا تافو هدنخ رات

 زور ورسخ ندهناساس كولم ۳
 ءور هدتباور رب و یم ”

 وز مسا ( ینربا) هدردقتوب .یدیا یزیق كني رصیق

 YA كنو ره ناهج هحاوخ

۸ 



 ف ی ش 7
 با ورسخ هدلاحرره .ردنا اضتقا قلوا طلف ندش
 قوچ رب «ب اوج 0 7 یزهعش اعم كت

 ی هرن و مظن كلس ندنفرط ارمشو ادا

 بلاط هننربش هب و ريش ییغوا ءا ندننافو كورا

 كوو ؛ :شمةمرو اضر نربش .هدهسیا شلوا

 ا مت یندنک , هنرزوآ یکعا راح لاریعتس|

 .ردنکحم یغنیدلوا شلوا فلت 1

 یسهقوشعم كموهوم صخشر هدنعسا داهرف بس ۳

 .ردرومشم یناتساد ید نی ریش رب رکید هرزواقلوا

 هیطبقلا برام ندبوبن ترضح *ءرهطم جاوزا -
 (ن ربش) هدتک شیب ید یسهرشمه كن رلت 8

 یم | لمصتسم برعلا نیب .هدهسیا روک دم هلیمسا

 اد تیمور سا (.ینربا ) هدو هک. رد ( نریس)
 .ردسرعم

 ةە زا ناجنز هللا هغاص هد اب رذا ۱

 روم و سج كب ا ٤

 ندا یوا وحو سد شل نالوا شفلو

 ندنفرط ره .یدنا روهشم هلن رثک تان هفاتخم

 ندنبناح هبعش ن هربغه«ترضح .ردیوص یفیدناو انب

 تی هبحات ر نیش هدهدتناور ر ید ًالص

 .یدیا (هسرا) ی.وکس ,بولوا یا

 ر نداجو فاضم هاج هدماش 99

 ترا ):یرملوا هود سم لا ۱ رريس
 هبصق و هعاق ر عقاو هدنرزوا یره یصاع یعب

 هدف ولا هدیرعش EE ی ۱۷ «بولوا هح الو

 هبصق رب مدق .یدشفاوا عف ًالص ندنناج (هضر)
 «شغاو روم ید هدمالسا رود لئاوا ,بولوا

 .ردشلوا ا طة سم كنالع قوح رو

)Chiehimek(ماوقا هقیسکم  
 شعب «بولوا ندنس هعدق هیلصا

 . رددوحوم مولا هدهروک ذم تکلم ر

 كاس 3
 رلغاط هرص ر هدنتهح برع 0

 دتم هد زم 5 كتلابا نر هلا هبلافتسو ,بولوا
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 هکولب ییا ییهلسلس وب یسارجم نر .ریشالوا هئس
 ,هکریبکه شیدنل راس كولب یءدننهج قرش «بورټآ
 یهدنفررط برع ؛سونواتو هکر ییکنییس «دلاورتسو

 ین رلفاط قورراسو نوههوه .لفا ید كولب

۳۸۹۹ 

 اش هن دزآ تب هقطب لادن هه ینیع بوئحو زا

 ق ی ش
 ندهنناک ر تالش یرژکا ك رلغاط ست رد ماش

 هلبرلن دعم شعب و یراشاطصوصخم هب یضا را و «بولوا

 .ردراو یر هندعم هایم

 یاشا ((0ظ10280) وغاقبچ دوخا| ها« هم
 (سنویلبا) تن همت كلام هدیلامش ل

 لام هرتمولک ۰ ك ( دلفغنربسا ) و و

 ین رغ بونج كنا وک ( ناغیشیم ) قرهلوا هدنبیقرش

EEEعقاو هدنلح اس کا ا نالوا یانمهو  

 رک ا ید رر دوی یر تالاا

 ب4

 ندنفرط ره تیایشصا یا ۰

 شب نوا نوا ردا راشتناو بعشت هفرط رهو ریلک

 «یسهبرحو هرب تراجت كلشيا كب «یطخ لوب ریمد
 «تاناوبح .هتسارک اخذ « یر هش راف ناتو هما

 زود هلتساغو عساو ك «یتاحارخا هراسو هم رب دصاب

 تاسسّوم زسباسح «یسهنا لو میسج «یراقاقوس

 راس هلبرهقناب یهبامرس داوس كيو یسهبریخو هيل
 هنلوک نانشیم اساسا .ردراو یرهیلام ترش
 یرب وفاقش نکع ندنسهروا كرهشو نایکود

 (سی وب ( بات هنغامرا (ییسیسیم) و عیسوت و قمع

 رافآ سرت هدلاح ی هلکلدا دیدم ردق هنرپم

 ندلودج و ییوص كلوک بول آ یتروص لودج ر
 نارول كنس راك كون لا «ردمدقق | بیسیم
 ها د یش دوعافیش لردك هرللوک لوس تر
 هبيبسیسیم ندارواو ؛رارولوا لصاو ردق هنسهنروا
 یلکش یغآ كعوروا .رباب ر دزو: د رد

 مض یرح قیرط و هنیرطخ لو ریمد ندا زارا
 یضلو لادن نیل مش یاشمآ نوت كن وف اقمشو

 هرهش و «قرهنلوا هوالم ید یسهیعقوم تیم*آ ینتعی

 ۱۸2۸۶ دردملکعا نمات هلاضتسا رق الرا
 وغافنش یی هدءق وم یییدنلو كا رهش هدنخمرات

 ۰3۱۸۳۲ ,قرهناوا سیسأت هملق رب هدنبصتم كن رهن
 ٤ شا کش یوک كحوک رب هدنفارطا كټهعلق و

 هدنف رظ تقو زآ ك رهدیا عسوت هک دتنک یوک وو

 هدا ۸۱۷۱ و ؛شمک هنلاح رهش رب كرهدنکو هبصق ر

 یسیلاها لوا ندشرح كور ندا اعا یتاثل كرهش

 رب ندقیرح .یدیا شلوا غلاب هسوف ۰
 تلالد هنتي ا صم هتفآ ۳ هلون رش اک هنس

 ندنکلواو ربمعت هدنروص كج هبلر وکی رار كج هديا

۰ 



 ل ی ش
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 قرش كل هبصق .ردطون ص هللا لو رم د ه وغاتناس | لروماح زار یرلفاقوس یح «قرهنلرا نب زت هداز

 میسجو ؛شادیا عیفرت هرتم چاقرب یتیمز «ندنغیدلوا

 یس هنا ریکراک
 كرېن .ردشلریدلوط یرلتلا بول, ردلاق هاوه

 یم ییا كرهش بول, دمای لنوت یا ندنتلاآ
INIلاغمش»» ویو والت ا ص رالا تش  

 «بوئلو وص ییا ر كج هلسحما هدنرهتروا كنا وک

 .ردشلربدتفا هرهش هلساشنالو وص رب ندنتل آ كوک

 تور كركو تعنصو نف كرك كرلللوغاقش لصاŞ ا
 یرلناارحاو تاششن نالوا اھ لام رادتقاو

 هدرهش و هدنخرا ۲۳ 1۹ .ردل وقع ريع

 ِ ردعفلوا د اشک یر را و

 هتسولادنآ فی هنای-ا (0161272)) "مرد

 ا ) د ر | هالقیش

 قرهلوا هدنسیقرش بونح هرتمولبک ۲۲ كسداقو

 هلی .ھ هلن راهم و تعنص ر لوقع رګ

 هرصق ر یزکہ اتو عقاو هدنرزوا یرپم ( وريل (

 .یسهناخزاساح اف و ر روهشم«یسلاها۸ ۰۰ ۰ «بولوا

 هدنفارطاو یرهناخ حرفم طاع هلرا هاب لزوک
 .ردراو E عون رب روهشم ندنموزوا "

 .روینلو ییوصندعم قوّئوص یدروکو کا هدنرق
(Chicopee)اسم) تاب هم كلام . 

 كدلىفغنىرېساو هدنتموکح ( تسوح ۳ هب ومش

 هدنرزوا تاج ر یانمه قرهلوا هدنلامت هرتمولرک ه

 كرل یر هنکامو یسیلاها ٩۰۰۰ ,بولوا هبصق رب

 .ردراو یراهشراف قوج رب ريلب ریو هلیس هلالش
 ہد ونج یاقن ما ۱ کو

 هتناس ) كنتموکح (هولو ) هم هم

 ضم «بولوا رب رب عساو هدنتلابا ( هریسالد زورق

 كنسيلصا موق (سوتیکیش) نانلوب نکاس هدنرلتهج
 | یس هرس هةحاسم .رداعس هلمسا

 ته ك 3 یار وط «بولوا ب رق هب هزتمولیک

 زکلا نام ینیدلوا یہا كب ینوتوت صوصخ المو

 .ردراو یسل اها ۲ ۷۰۰۰۰

 یلیش هدیونج یاقتسمآ (6 2 نالش * هدس ونح یاشصا ((1 1
 ۱ .اتشاسو هدنتلابا (هلون) كتم وکحب

 ۳3۳ ۳۵۰۲ قرءلوا هدنونح هرتمولیک ۳۳۰ تلنوف

  ,پولوا هبصق رب یزکم اضق مقاو هدیونج ضرع
 (ون آ وهاقلات) ندفرط رب .ردراو یسلاها ٥۵

 نالوا تموکح زك ؟ندفرط) ر و هنسهلکسا

۲۹۰ ۰ 

ET, 
4 EES 

 ۳ ۰ دیر

 ور كنامروا ط عساو "نالوا 1 هدنفرط

 ۷۹ هنس واج قرش هرتمولک ٩۰۰ و یرل هللا
 1 E یناکر (نالبش) نالوا یعافترا هرتم

 ندنرارا دمکح قنارف (0۲:۱۵6۲۱0) ۳
 ا ۳ اف ر ریش

 ه١ « بولوا لقوا كرتولق یجن رب یسجر

 رناراد_مکح (نوسآوس ) هنسهصح هدنخرات

 4 هشحاف ر هدنها (هدنوغدرف ) .یدیشعتود

 وز « نوجا قفل و هدهعو رشم ربغ تانسانم

 هناا .هلکر ینو هدعبو ؛شعا دارا ییسهءورشم

 یل ( هتنب وسلاق ) یزق یرلت وغیسیو

 كرت هدیئو لند« قوج .هدهسیا شعا جوزت
 ا اتم دیدحت هلبا ( هدنوغدرف ) ندیکی « كرهدنا

 (توهتور)یسهریشمه كی(هتنب وسلاف) تاهنو؛ شخ ا

 هدهبر ام ی دعنا هلا ( تربعس ( یردار ناتو

 1 ۳ بولغم

 بولوا لغوا كه ردل.ش ىع کی

e E ۷۱زانو هدینمام اا  

 u أ شفت وا داعقا هنن هسلارُف ندنفرط (1 ورقتر)

 ( لترام لراش ) نانلو یحاص ( ایسارتسوا ) «هد

 تراس تحت تن و ,ندنکیدتا تراسج هغو یشراق

 شم | یتارادہکج 1 امسا زککلاب دمو ايف «بوشود

 كنراد

 ۱ .ردشلوا توف هد ۷۲۰و

 ام و یر هلمسا و ( ۹ )٩1165

 3 ا
 ۱ :ردراو هبصق کا هد

 1 دنالربءهوترون ( ۱0۲۱ 5. ) دلیش یلامش

 ا هدنسیلامش قرش هرتمولیک ۱۲ ك (لتساقوس) و
 وا مقاو 1 رانک لوص كرم.( هس ) یر

 ع هنلامعا ناذس ,یورمد .یسلاها ۰

 5 را هقنرباف هزتاسو ماجیلک: ر طالخ «یرلهاکتسد

 ۱ زا لیخ یاب .ردراو یسهام دیصو یرل هل

 . ردراو یرانف کیا بولوا
 دنیا ماهرود ( 8۸.) دلیش یون س

 ِ لسافوسو هدتسف رع لام هرتمولک ۲۰٩ كماهرود

 كنب رېن ( هنیت ) قرهلوا هدنقرش هرتمولک ۱
 ح ووا عقاو هدنسدش را ك دلبش لاعت و هدنرانک

 اگر لزوک ینایل كوب «یسلاها ۰
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 صوص هاما ۳ یر ما «ماج

 یرآ یرآ هبصق ییاو .ردراو و اسد

 کیا هلیسارج كلربن «هدلاح یراقدلوا قلس هرات
 هان_یصکیا .رارویدنا لکن هصق كت رب شارآ 1

 بونلو راهیفیصو رلهلم .رلبوک قوچ رب هدنفارا

 .دویلوا غلاب هسوفا ٩۷۰۰۰ سام ی

)Childebrand(یسلدنا  

 e دد نارب دلیش "

 تازلسم ةانغ نایالشاب هکلیرلبا یرغوط هن و

 یردارب ك ( لترام لراش ) نکچ دس رب هنتایقرت
 .ردرومشم هلتراسح یی درتس وکه درا ه راحو «بولوا

 یراکدتبا راکنا یندوجو نو رلخروم رشم
 یسالعا دج كنسهلالس ( نابتباق) یرارکید هل
 .ردراشعا م ازتلا شی ۱

 E قذارف e ر داش

 ةر كنيدك چوا ا 3 3

 یاننا «بولوا یلغوا ی وا كس وولق یسجر 7

 هد ۵۱۱ و ؛شعتود هنس هصح قهح سراب هد هم اقم

 هنغالارق نابلروا . رد_شمالشاب هکر ون تمو)

 رسد ییکلم درهودولق یردار نالوا ث او

 یهریشم ۵ ءرکصو ؛ شا هم” اقم هلا رتولق یردارب

 شفل و و هدهلءاعم وس هدنقح هلحوزت ی ( هدلمنولق ولق (

 N ( یرادمکخ یر ون سیو هناا نالوا

 شعا طبض یهنولیماب .كرهوروت یثراق « ( ا

 هد ۵ ۵۸و ؛ شلوابولغم هدنکوا هسوعار اس «هد# دا

 ندنغیدلاق یدالوا كکرا .ردشعا تافو ه

 .ردشلوا ثراو ه هسل اف نوت رت ول یردارب

 . وا یلغوا كتوہنورب هللا تربعس ییعکیا 2 ۱
 ا ۵۷۰ ٤

 «هن رزوا یاقو 2 (نارتن وغ) یمع هد ۹۳٩و ؛ء رم 7

 رب كنغللارق سراب هلرلقللارق نابلرواو هینوغر» ۳ ۱

 اا ۰۹5۰ .یدا شتا قالا هنکلم ید ۳:

 . ردشع | تافو هدنشاب ۲۲ 3 1

 فاخ هتارد هدنغللاررق

 E 0۳ )و دو یردار در

 اسا «بوبح 9 هدلاح یفید وا هدنشاب 5۹

 شاب هفمزاب یر هم وطنم وراس یللاتسپ ره نانلو هدنمآم يب او ؛ شا والارب ۱

 ل ی ش
 هد ۷۲۱۱ .ردشعا روما هرادا یی

 دردعلوا تون

  ادمکح قنارف ( 011100210 ) داش
 : ردسسا كنرشک جوا ندننار 2 ید

 40۸ ؛بولوا فلخ هب (هوو) یردب یسیجترب
 نالوا یلم رقیق مکح داد هنخرات 4۸۱ ند

 وت ) ¢ قر هش.ح ند ( هدرا -ةس )و ۱

 ( نیو
 امور هدنتوبغ كنو .یدا شلیا اوفا ین ( هتیزاب )

 شا تکلع "هرادا (سویدیجا) ندنرارادرس
 .اقبح ؛ بودیا باق ین هموم تبع یخ دو «هدهس)ا

 یراق تب و و ؛شعا الا هنرادمکح

 هم وق صو ؛شعا تدوء قرردلش هرکص ندتدلر

 .یدنا شم لا جوزت .بوروتوک رار یی (هنزاب)

 . رده یند ( سیوولت) ندنو
 «بولوا یلغوا كيوولق یعیا ینیعمیا

 د کا هدنحرات ۰٦٦و 5 ایسارتسوا هنس هصح

 .بوالشاب هکمروس تموکح هدار

 هسوفرو « هنرزوا یتافو دار ولق یحچ وا یرد

 یرزو ادتاو ؛ شا قاما هنکام د ینایرتسونو

 سا تکرح هل اصن ك (رکدول) نانلو

 شمالشاب E یارحا «كرهدبا ین یو هدعب

 هل عسا قیریارش یعکیا .ردشعا تافو هد ۰۷۳و

 ۸۳0 لغوا ر

 كنس هلالس یجند یرالارقهسنارف ی رج وا س

REردیلغوا كم ربلبش یصکیا «بولوا . 
 ماهرود تان ەرتکنا ( ۳ 11100 ) ۵ وداش ۳

 ك ( دنالن وا بوش )و هدنتلابا 2

 «بولوا

 ار هد

 «هدهسنا

 4ه.صق ه دنس رش بوح هرتەول ك ه

 .ردراو یلدعم روت لو رم د «یسااها ۳۷۰

 روهشم كا تنهبالآ (50۲:۱۱9۰ ) | ۳
 م ےل

 هدنخرات ۱۷۲۰۹ EN ندر یعاش ۱

 ۰ شه وط ه دنس هبصق

 یغوا كندا #7 7

 شعا لیصح ندسااب ر ادتا بولوا

 (خابرام) كعفرعغروو
 .ردشع | تافو هد ۵ و

 هدء و ؛

 اک .یدیا شمرگ هننتکم هس رح (غروبسغب ودول)

 هلقلحارج «كرهدنا لیصحم یط نف تبامنو قوقح لم

 شعا قاعلا هال آ ر

 هخ رب «كرهددا فرص هرمش نالوا

 . یدیاشمد

 یسیعیبطلیم یر لتقو شو و ؛

 هد! ۱



 ل ی ش
 ةمجاف یلناونع « رادودیخ » نالیوق هارجا عقوم

 « هنن دزوا هسوم تمغر یغیدلوا ر ھام كنسهرومشم

 شا ا ندهر 9 تمدخ

 افعتسا یسهقود

 «هرکص ندکدروس رم رب هنابرسرس تقو رب «بولوا

 كلرواشم كنس هفود (راعاو هسقاص) هد ۹

 کارو جرات هدننونفلا راد ( انب ) و هنتمدخ

 «قرهترآ ینرهث .هقدنلوا رشا یرانآ و ؛ شو
 2 دی شم هرم یراررحم دوی د كا كانال

 ؛ شک | ناطوت هداروا ؛بودیک هراعاو هد ۷

 لئان هنمارک او تافتلا قوچ كب كنسهقود ارواو

 دلوس لا كنابوروآ نون ریش .یدنا شلوا

 موظنم صوم ا ىلع «بولوا دودعم ندنسارعش

 نوت یراثآ .ردروه ثم یرلهلل اهو هعحاف روثنمو

 .ردشفلوا رشنو عبط هلناءفدو هجرت هنیرلناسا ابوروآ
Chilca 4و ا ا نیمو | لش هدس ونح ا  

 ندناحاس لدتعم ام رو هدنسیقرش بونج هرتمولیک
 رب هدنس ه روا لوح ر هدهفاسم ثاهرتمولیک ۱ ۰

 هلبا یلاها رب بوسنم هنعدق موق «ةنبا .پولوا هبصق

 شلو رهش ر كوب هدشامز رژ هقننا دز دکمه

 هرو دنا تلالد رژ هنار و یهدنفارطا هنر دلوا

 ده قرش في هب رییس ی هقلیش 1
 «بولوا ره ر هد دتلابا لاشاب ءاروام

 هقلبش 7 ندبا لیکشت یفامرا رومآ

 كیا ییآ هل راما (هدوفنبا) و (نونوا) یغد یر
 یسیجنرب ندیاچ یکیا و .ردیا لکشت ندنسهثارب
 هدنقرش یامتنم كنسهلساس غاط نوتلآ هدناتسلونم

 یرغوط هبلاعت قرش «هلنامین ندنغاط (قنک) عقاو
 بولوا هدنروص قدنخ ر نرد یسارج .رافآ

 (هدونشا)نالواییعکیا .ردهدنل وط هرتمولک ۷ ۰

 ءاروام «هلئامن ندنفاط (ونوقوح) هدلاعث اهد هسیا

 .رڳ ندنجما یسهبصق ( هتیچ ) نالوا یزکم لاقباب
 یا هقلبش رهن کس ندقدشرراق یاح کا و

 (قسنیچرت) نالوا روهشم هلرلن دعم شموک «بولآ
 ندقدل ۲ یغد ینا (هقجر) و ؛رک ندنجما یسهبصق

 ۱۱۹ ۲۲ هلبا یلامش ضع ۳۲۲۱۹ ۰۶
 ( رومآ ) ءكرهشلر هل رب ( نوغرآ ) هدیقرش لوط
 (نوغرآ) ندنعبنم (نونوا) .ردبا لیکشت یتفامریا

 غريم روو «هدەسوأ

 رو. هرارف ا لوبق یس

4۰۲ 

 طس ا «بولوا شلووا هل وقو زفروک

 e ل ی ش

 . «بولوا نوزوا هرتمولک ۱ ۲۰۰ یسارح دادهنساقتلم

 یرافررط رثکآ ربارب هلیایرج تەرس یهدنرارپ ضعب
 هردربوصت نااش یرارانکو اص ها رس

 لیش هدیبونج یاقیمآ (0:۱08)| ےہ ل

 نالوا یادم «بولوا هطا ر وأو هدلدتعم طرح

 ( وثاقاش ) ندهرق .ردبا لیکشت ینمظعا مق كتلا
 نوکسم ريغ ناالا یرثکا .بولوا شلرآ هلزاذو
 نرد یلحاوس .ردطاح هلبا هطآ ۱۲۰ نالوا

 قلغاط یسخضارا .ردهرتمولیک میم ۳

 هرتم ۸۰۰ ندرح یاذح ىلع كسکو كا «بولوا
 كسکو كيو قیص ك یرلفرط رثکا .ردهدنمافترا

 قیلوفشم هعاشاب كزیلاها «بولوا روتسم هلرلنامروا
 یرروماب بولوا هل دتعم یماوه .ردیعطق هتسارک
 هردلاص هشافس ریسو لو یرابناو قوج كب
 ؛بولوا ترابع ندیشک ۳۲ ۰۰۰ یسلاها هد ۰

 .یدشلوا غلاب هنلثم قلآ رادقم و هرکص هنس قلآ
 ناقورآ ) رلن وب .ردلکد مولعم زونه یرادقم یر دعش
 ؛بولوا موق 7 زلم یک ندلونایسا هلیسالصا موق

 کت یخد یترلدلصا ا رار هلا هل ونایسا

 زدنمطق هتسارک .بولوا رلمدآ ناةشیلاح .راردا

 نولیش س .راردبا یغد یایعقلابو تایحمک هتشب
 یرلهطآ یهدنفارطا هللا هر زج روکذم قلایا

 عماج ینرادقم رب كتلحاوس هم وفاتایو

 ویلاهاو هرتم ویک بم ۱ ۵۰۰ یسهییطس هام

 بولوا مسقنم هغا س ا ۱ ۵

 قاو هد مش لحاس كنسهر زج هبولیش یزکص

 ردیسهبصق ( سولراق ناس ) هلرکید مانو (دوتنآ)
 کد هرق هدنلاعش كنسهطخ یا ما هلیش

 دنیصنم كرم كحوک رو هدناحاس|

 اناضقرب قسم هتتناما مش . بولوا ۳ هیصق ر

 اضق .ردب زکص

Chili ( ۹ ) 8 ها نبوت یاشحا 

 بح رحم ینمی برع هر( نی
 اقا اوا /تموکج ر دتم هیون لدم

 شادلوا کحوک كا كنسهسیغ تاموکح ییونح

 ِ ردسدات وق او ندعم اإ: ءهدلاخ

 روج لش س ,یسهەحأسمو دودح «یمقوم



 و

 یغیدنارق و هده را كوص قید | هلبا را

 هب یل وذح ض رع ۷ ° ینسهبلاعش دودح «هترزواتییلات

 یامتتمكناق مآ ندر وک نم طخ « بودیا عیسوت ردق

 لصا ءهدهرونلوا رابتفاو دع دن ردق هنسدب وئح

 ینه هنونح كنس هر زج 4 واش یسهط وی "یفارا

 نداروا بولوا ردق هیلونح ضرع ° ایر

 یدودح .«هلغلوا طوضم ربغو لا نامه یی

 دنا هدلامش ۰ ردندعم هدر زکلابو یراپتعا

 یلیش هللا هویلو لوق قرش كا كنلابج ءلالا
 ندندودح هو لون بوت وط ین ر دودح طخ .دنس ا

 «كرهدیا عسوت لیخ ییعوط هقرش ییش .هبلروق

 *لسلس هدنرهرا ییونج ضرع ۳۷ هلا 239

 یندودح نیتنحرآ هلا لش لوف یعسو تن ءروکذ م

 «بونود هب رع و دودح طخ و ندقدرآ

 بقعا یتریص ات a E VRE یغاشآ نداروآ

 یتریص لابج "هلسلس هللا لحاس کلم لش 8
 یاقتسآ .رلاق هدنکش ترش ر راط دن

 ,هلذمالوا ی لب ینریص لابح هدن ونج یاهتنم كني وچ

 یغوط هقرش «هدلاح یفیدلوا یرابتءا دودح طخا

 شد 1 ویتورپ یهدنم ونج یا متم تب هعطق و ,كر هود

 تن یرهطا یکه دنفارطا هل سوب مع مق كنضرا

 ق «ورب "لی لش هلیحو و . ریقارب هنتهوکح

 درج او « هلیرل_ةموکح نيتنحراو هبویلو

 طاع هللا لدتعم طح رحم یخد ۷ «هلبا فونج

 .E YY ۰ ًابرقت لوط .رددودحمو

 ی ٦۰ تاو | 1

VV.۲ ۲۳۲ ۰۰۰ یسیلاهاو هرتم و  
 هح هداز 1 < هنشاب هرتمولک رب کک

 . .رويشۆد

 مش كنلش س .یرماو لاح یا لاح "

 و :بولوا ترابع ندنلانع 0. 8 7
 روتسم هلرراق یدمرسو بر رم كد كن

 .ریاسکو  ردق هرلمافترا كلهرتم كر لآ شب یراهور
 ا هرص ۳ او شموس هلہتقو هدنراهرآ

 دنآ . روینلوت یخد رلناکر قوج رب رونروکسو

 دارلن و بویثوا دتع ردق هلحاس ی راکتا كنم هلساس

 نوزوا هیعفتم دتم هوب كنیلیش هدنراکتا یر
 هدنتهح برع تن هووا و هرونلو هووا ر راطو

 هک روینازوا لابج هلسا- یجنکیا رب هبوب لحاس

 ل ی ش ۳۹۰۳
 ییا رز ءهدهسیا لکد كنکوت ردق یتهلساس دنآ
 تل یرلکتا كنو .ردراو یعافترا كل هرتم كس

 هووا یهدنسهزآ هلسلس کیا و .رنیا ردق هایرد

 یژثکاو هرغ ندقرش ییضعب «بویلوا زود یغد
 كج هديا لیکشت هلساس یعچوا ر دتع هونج ندلامش

 ند بافق | .ردواح یرلغاطو یر« مط 7

 قالغ مط ر لس یک رکید ران تا
 یخد هع رع كتکاع هد رها .زیکد «هلا قش

 بونل و هدنلخاد لش .رودیا لکھ رل, داو ضعب

 نالوا ییهورذ سکوت دلا كنسهبلس دنا
 «بولوا یعافترا هرتم < ۸۰۰ كنغاط ( وغاقنوفآ )

 ۱۵۵ راد را ماا ۰ هللا ۵ ۰۰ ۰ یرثکاكنرار ۳

 اف وا كن تن هلبلس 1 هک دانا یغوط هب وذح

 هلا ۲۰۰۰ یرثکا دراهورذ هدراروا ,بولازآ

 كن ران اکر یهدهلساس وب هردهدنسهزا هرتم ۳ ۰

 «وسام .هزوح ناس وتافنووت : یرل ه_یعاشاپ

 «لوزآ ورس «وقیشوتازاقسرا ءا ورتپ .هق رب ریکتیت

 «بولوا یراراسو هقش رالب و . یاالاق ,سا وغ سال

 یدکءروکسو راشنآ هرص هزآ یقاط ر دا رز و
 هردهدقلوا بحوم یر هلزاز یادش هدنراراوحو

 یناط كسکوب لا كن هلسلس نانازوا هعیو لحاس

 .ردراو یعافترا هرتم ۲ ۲۱۲ بولوا (وقنولیشب روق)

 هده افت را ۰ هلا ۰

 یعافترا كنیراراس «بولوا ی ط چاق رب اهد رونلو

 هسیا رلغاط یهدطسو .ردغاشآ ندهرتم ۰

 یراککوب اژ,بولوا كکوب اهد ندرلکه دلحاس
 هردراو یعافترا هرتم ۰ كن ( هقروت ) نالوا

 ردق هلحاس یرازوو راق كن رلغاط یکه دنتهج بونج
 زکد «یر هتلکز وب نا ندنرهرد زو ,بولوا دتم

 .رزوب یخد هدنجما

 دن ید یراهنا .بولوا زا ك قعسو كنیلبش

 رگ «قرهقا یرغوط هبرغ «هلناعن ندنسهلسلس
 هند دف اتم مدع كن هفاسم «ندن اک. داکود ]دام طرح

 ؟هلساس هدنسرا امش مىق .ردقود یرلقامرا كوب قسم

 یرلراق كرلغاط صوصلا يلهو نیا ندهروک ذم

 -ییعو هدلو یغوج كرابنا نالوا لصاح ندنسع را

 هدنلوج" ( هماقان | ) نالو هدتهح وا وا

 .رارولوا لصاو هزیکد هدن رل اضيف زکلای «بووروق
 .رد(آ ولو ر)یکوسلا رانا یکم دناام كلوچ روکذم

 9 هدنسهرا هرتم ۲ ۰



 ل ی ش

 دراهنا ناقآ هدنروص یاد بولوا هدنونج كلوچ و

 هدور یه نه < قرهالشاب ندل ام یر هیعاشاب

 «لیار سام ؛ا وغ اقوق آ «هلا وش ء«یرایآ .یسا

 «هو لاو ,نتوات «نتواق « هبال , هناتیا «هلوام «وتنک انام

 ناضف كنسهلج .ردهزاسو نلوام وتو ور

 لکشمییرفت كرارهن یهدیونج كا .ردراو یرلعتوم
 كس هلسلس دنا یک یكجورون ,هدلحاس «بولوا

 هک رويدا زارا رلڪلخ قاط ر دتم ردق هن راکتا

 یر هتلکز و ندنراهرد شم نور کن لا هر ود

 .رولکود

Eلاعش یرلشینک كا .بولوا قوچ ید  

 یهبونج دودح كن هبو لولو هدنتهج
 (هولیش) و هدنسهسونج تهج .ردبل وک (هماقات | )

 (هنویکنال)مقاوهدننرق ز رفروک قءدنسش راه یر وح

 تو یره (تیلوام) ؛بولوا دەرد یعکیا لوک
 (ونروسوا) هان هه ولوو شا لا كوكو . ردىغاآ

 -روبنلوم ناکرب رب لزوک هلیعسا

 لوکر ب كچوک ندنو هلیعسا (سوتناسسول سودوت)
 (یواقنولر) نالوا هاشم هلوکی هایم *هلضف هک« روينل وا

 ءروشاو لوک (وقنارر هدلامش اهد .رولیکود هنیوق

 کیا جوک اهد هلرلمسا ( رقنوار ) و ( هوفیون ) هک

 یخد یربن (وئو ) .بولآ ینهایم ؛هلضف _كلوك
 .ردضایآ كيو

 ۔ هر زج هول بش كنیایش س .یرازجو لحاوس

 لحاوس نالوا ردق هیلونح ضرع ۲ یی هنس

 یرلیتنقبجو یتنریکك وي .بولوازود نامه یسهیلاعت
 یرلنورب و یرلبوق كچوک مقاط رب زکلاب .ردقو
 لیکشت ناهل مالغاص یرب چه كرلبوق وب «بولوا
 ثكزمسهر زج هیولنش .ردلکد ظوفحم هدتر وص كج هدا

 لا «هلسلش نالوا هاو لحاس هسیا هدنسشراق

 هووا «بولوا عطقنم ,TEE جا كنواو

 ,بوتاب هزکد هروک ذم «هل-اسو ؛رولوالقنم هزکد
 رازح قوح رب یرهورذ نالاق هدنجراخ كبوص

 بل یراکتا كنلابج *هلساس دن و ؛رودبا لیکشت

 نال وا لاخ نامه و طوضم ربغ كاد .رتبا ردق هارد

 هاشم هناح اس كحورون یلحاس كنو ونخ مسق و

 هبشو نور نوزوا و «یرابتنقیچ و یتریک «بولوا

 یرلعلخو زفروک شعازوا هنجما دلرلءرق هلبرلهرب زج

 كچوکو كور هدنرلیشراق كاحاوسو ؛ردقوچ ك

 هدنس ه روا كغاط #

f 

 لو یلحاوس هاش ق .رونلوت ۳وها رهآ

 "۳ 11 ی ش
 3 ° لا هروبنلوت رلقلاق و رهطآ زیباسح

 | هبش رب نوزوا هلیعسا (وتنات) هدنراهرا یبونج ضرع
 هزوبنازوا رالوق قاط ر هفرط ره «بونلو هر زج

 ۲ ی هدن سرش راق كی هل امش لحاوس نالوا زود

 ليما (هیرام هتناس) هدنبرق یسهلکسا (نوبسپسنوق)
 2 ۱( زدنانرف ناوج ) هدقیچآ كبو هطا كچوکر ب

 E :رددوبوم هرب هیرک یا
 ر زج هبش (وتنات) هاکنوو كور ر هلیمسا 92

 هربزج كجوک قویرب هلیعسا (ونوش) هدنسهرآ ی
 ځد هدنبونج كنهربزج هبش روک ذم ءیب ۳

 وج رب كحوکو لوس بوسنم هنسیضا را (نالجام)

 نوتفنیلو كوكو لوس :یراکوم لا .بونل و را هطآ

 عارف ءهرووناه «قرو ود قود سو دهدهردأم

 ها «موسوکلارق «نوسالوزد هدسالدآ

 را س 1و نراوان ,هتسوه .نوشود «نوسا رالق

 ۳۰ ه ی یش یسد رع فص كنون هک« ر د هطآ كور مان

 كا هقشب ندرازح كند ونح یاش سآ .رونلوا دع

 ع د یسهر زح هبش (قیوسنور) نالوا یر یلونج

 زانو (نالجام) روهشم .رینازوا هنجا دریازج و
 ۵ .ردهدنسهرا دا را هطآ و نالوا مبا هب یییش هد

 رد عافترا aS یس ەس ونج لحاوس

 .ردهدکملکح ضرب زیکد
 کم رب ی یساوهو ملا

 1 هبییونج ضرع ۱۷ یسیلاعث مق .بولوا
 ونج یاهتنم «هدلاح یل دقبج رد هنګا زا ملاقا

 5 هب ه در ملاقا ید هب ین وذح ضرع ° یس

 ندرح لحاس و ؛ندنکمدنسا

 4 «ندنفر دنل و یواح یرارب هدرلع افترا فلت

 دنا .بولوا فاتخم

OEEردق هب هرتم  

 یساوه ًاعافترا کو ات

 هل یترارح یرلقلم زیکد وا هدنل

 7 ییوقو ق آ كنب ءرلف رط چا كتهج وا .رودیا

 را ا لق هرلغا- طظ ءهدهسدا قاعص هدایز

 هحرد هحرد اوه « بودیا لید قرارح

 را هنب یساوه كنطسو مق .ردنا لادتعا

 انو لدتعم هرزوآ تسموم هدهسا مبا

 هسا قوتوص هداز یس ونج جک .ردمالغاصو

 | ماوقا زکلاب «بولوا یلاخ نامه عاذ یرلاروا

 ا ییش .رومنلو لئابق شعب ندهیشح و

3 
۱ 

3 
۲ 
۲ 



 ل
 مزب یشیقو هزبشقمزب یزپ, فو

 هیرزوا یسهلساس دن .بولوا قوچ ك یو
 راق ا داغم ىا یدو 1 ًارابتما ندنا شک هس |

 یر وص «هدهسا هصق یخدیرامنا هنا ات
 .راقآ یک لیس یژک ۱ تا

 هل امش ةةطنم نالوا دتع ردق ه یلونج ضع " ۳ ۳

 ضرع ٤ ۶ لدهرو دم هحرد یر نداعم س

 ؛یر تعارز یسطسو نالوا ردق هى

 هدیس وح مق نالوا یاش | نددووت 0 هح

 كريس یر روماب كنم ین .ردنرب رل ۱

 لا لوح یسصارا .بولوا زآ و

 هدهسغوت یا اف هتعارز لغلوا ق س

 شموک هدنلوح هماقات 1 صوص2 ا و ر 3

 ,هلح رهک «تلابوق «لکس ‹«نو شروق « ربه د

 هلترنک یرلشاط دصز صوصخایلعو ییاونا ك

 روم كلا تا تله یس هقطنم یخکیا . روم

 هلا هلسلس دنا هدم و .بولوا یر ن وکسم و
 و لاح AEE ناو د هو ا

 وا قوح ك یسه راج هایمو تام هلتناف 2

 ۔ وا لاخدا ندنفرط رلیلاپوروآ یادغب .ررو قایق

 هناتا/.ررو لوضع ناکاو شش 8 «قراثل

 رثن امروا یس ونح مق نایالشاب ندن سارح ی

 عساو كب ش کو طلا یرلفرط رثک ۱ «بولوا 2
 یرلجافآ كرلنامرواو .ردروتسم هلرلنامروا قیص)

 ینرلذارباب یخد نیشیق کر ماچ مزب «دزوا تیک

 نه 4م رو

 نیسص و یورس .بولوا ندعاونا ردنا

 كته 1 .رولوا ك_ کوو دوس ك یرلج

 لو | ید دعا رب ايلو قوح ت یخد یتدعم روم

 .وح یسل اما مد هتراوش ورک یابقتسا « لادن

 فالتا یرلنامروا هک ا قر تروم بی ۱۴

 یاعشو یلعسو مسق دو کت راروا نوکر ,ندننیدناوا 0

 هيلع تاناویح .رولقروق ندنفح هلاق زسنامروآ 1

 ل ی ش ۳۹۰۵

 .وکع ون ر ,ینالسرآ اقسآ نانلوا ریہعت (رآ وغوق)

 «(هینونیو ) نالوا لوبقم كب ىق ,ناشواط كج

 ,رتج ناویح عون رب رکید ناناوا ریبعت (وقانآ وغ)
 -رلنامروا قوئوص « ( لوعوه) نالوا هاشم هرکس

 عون کیا هاشم هزودنوقو ( ودو ) نایاشاب هد

 شلدا لاخدا ندایوروا .بولوا ترابع ندناوبح
 ,كبوک ,زوموط ES یفص «تآ نالوا

 .ردشلافوح یلبخ یخد هبلها تاناویح یک یدک

 هکور یموکح ليش ت . یمهنیکنام تای

 قرهالشاب ندلاعش «بولوا مسقنم هتلاا ۲٤ رز

 یراهعطس هحاسه هلسماسا گاهروک دم تالابا
 صو یرلسوفن رادقم هروک هقیتسلاتسا ر هع*ساو

 :ردرز هحور یرازک

 یسیلاها یزکیع سوقن هرتمولیک عیرح تلایا

 ۱:۸۲ هتفا NAAN )۰ هنقات

 ۱ ۱ هل وقیکیا ۷۳۱۳ ۰ هقابارات
 ۷ ۰۸۸ هتساغافوتنا ۳۵۳۱۷ ۱۸۷۰۰۰ هتساغاقوتنا

 ۹۹۸ دایرق .  ۰ ۰۰ هماقات ۲

 ۱۷۳۳۳۰ هنر ۱۸۰۲ ۷۲ ویکی ق
 ۱۱ ۷۰۲۸ هبلف ناس ۳۰*۱0۰ ۱۱۲۰ هناقنوقآ
 ۱۰:۹۲ وزراپلاو ۰ ۶ ۲۹۷ وزراپلاو

 ۱۷۹ ۳۳۲ وغاینناس ۳۷۷۷۸۱ ۱۳۰۲۷ وغایئاس

 o VY 1وغاقنار ۲۳ ۰*5 ۰۳۷۲ ۰ سنعهوا

 ۷۹۰۰ ودنارف ناس ۱۰۱۲۳ ۹۸۲۹ 1وغاشلوق

 ۱۰ ۰ وشدوق ۰ ۲ Voto وقير وق

 EY هقلا ۰ ۶ »۳۷ هقلات

 ۰۷۰۱۱ سن وتواا ۵۰ ۷0۹۱ واوام
 ۱۷۳۱ سدانل ۱ سدانسل

 ۳۰.۵9 نالبش ۶۹ ۹1۱1۰ دل ور

 ۲۶۱۸۰ نوسیسن ون ۵ ٩ ۱۵۵ نوسیسنوق

 ۸۳۷۹ نسا ۱۳۳ ۷۵ ویوت

 ۳۳-۹۹۹ SN ۷ INE وقوقارآ

 رب 3 .YA Vie وقلام

 ۳ 0 SS ۷ ۲ ۲۱۰ نتتواق

 ۰ ۰ هب ودلاو ۷۰ ۶ ۳۲۱ ۳۹ هب ویدلاو

 ۲۷۳ تومور ۰۷۲ 44۸ ۳۰ ۳۸۰ هتوشکنال

 ۳ ۳ دوقنآ ۷۸۰۲۲ ۵ ۵ ۳۸ هل ولبش

 ۳۲ سایارآ ۲ ۸۷۳ ۰ ۰ نالحام

 ونحو هتساغافوتن | هطا هقایارات یهدلاعش ندرلن و

NILAالا اس ریتم ی را  
 هدلاح كج هلسهنلوا هرادا ًةلاژایتما و قوقح یک
 «ندنع دالشاب هذغل وا ناف ناکا ی :تولوا

 رد چل وا هراد هلتروص ر تفومو یثتسم

 یجنر هلا ( وغاشاس ) نالوا یزکس ی كوس



 ل ی ش

 یساامها كننلبش .رد (وزرابلاو) نالوا یسهلکسا

 .ردهدکعا ۳ یخ هب هنس لد هنس

 ا بس ۰ یرلبه ذمو ناسلو تدسذح «یسلاها

 هدنعسا (ناقوارآ) یرلفرط بش لواندنفشک كناق

 یشب نوا رنو .بولوا نوکسم هلصوصخ موق رب

 دن[ یرلقاط رب «هلبرللوا بولذم تیاهن «هرکص ندک
 یهدنتهح قرش ار هل هساس و هش رل عفت كنلابح

 ماود هغماشاب هدلاحر هن ایشح و در هلیکح هب هرن وغاناب

 جازتماو طالتخا هلرالوراپسا ی رلشاط ر و ؛شعا
 .هراو هرالونایسا یرلب راق صوص۱# ىلعو «كرهدیا

 دلوت یسلاها یلیش ییدعث ندطالتخا و «قر
 وتقو ماکتم هلیناسل لویناپسا ةفاک رلن و .ردرلشع |
 ندفرط در هقالخاو ايس ءراردندتم هلسه ذم كىل

 یرلتماشم هرلناقوارآ یخد ندفرط رو هرالویناپسا
 زکااب رلتاقوارآ نالاق زسطالتخاو صلاح .ردراو
 و 2۴ بونل و هدنرلارآ هب وب دلاو هل ر (وسوس )
 یمظعا ےس و كنللاها .راردلئا ههرادا تیراتخ
 ی وزرابلاو ء بونل و هدنرلطوسو كنیلش

 هدایز ندیللا هنشاب هرتمولیک میم رپ هدنرل تمج
 زآ ك لاها E مشق هروشود سوفت
 هردم: :تنجرآ رلشیا هدنداعم هیحاشاب یخد ران وا بولوا
 ,بوالشاب هنغلوا ناکا و یس ونح مق

 ا هدیلیش .ردنوخسم هلرا رح اهم نالآ ماشا
 یارقم .هلغلوا هدنلاح یرلکاتفح كناسنفا یضارا

 لیخ هنس رب بوم هلو یخارا كج هیلشیا یاها ۱

 ر هب هر وغيلاقو هور هنا سوفن رادقم

 ناک ندحراخ ندف رط رب ءاذه عم . رویدیا

 تادلوت ندفرط رو «ندشدلوا هداز رارحاهم

 راد ك:_ہرل اھا لش تکا هماغ هنایف و
 ردهد2ع رآ هب هنس ندهنس یسوم

 واتس یموکح لیش سس . .ینراشو عیانص «قراعم
 هدایز ندنس هلج كن رتموکح یونح یاقتسآ

 ر كنسهیمومع تادراو «بورو تم «فرامم
 .ردشعا صبصخم هف راعم رشن ین رادقم هدایز ندن رشه
 هدتلاا رمو یتادتا بتکم رب هدهلعو هرق ره نامه

 هلام بت اکم «ڼونلو یدادعا تک 4 ل
 9 وفابتاس هردقوح ید یهیصوصخو
 . ردهدنیلمکم ك 2 ردان یلثم یخد هدایوروآ

۷ 

۲۳۹۰۹ 

 ۲ كج هلد یسهلسلس دن و ا دیازت هک دیک

 ۰ ردهدنل وط هرتمولیک

 ل ی ش

 هدیلیش هدروکذم حشرات هروک هنقنتسناتسا ۷ 4

 ایصوصخ بتاکم 1۷۸ و هیئادتا بت اکم 1

 یدردناماودنادرک اش ۸ ه 4 ۰۰ هدنسهلج ,بونل و

 هتسهحرد فعاضت نامه كرارادةم و یر ندتفو وا

 یرکب زونه عیانص .ردقو همش هدنفح هلوا ش درک

 لهشاراو هخوج هلناجوسنم قوما زکااب «بولوا
 1 صوصخ ه هزاسو طالخو یلسا رونکو نتک

 انس تالو « هبلع ۳ .ردراو ی.هش راف چاق

 ذهعم بولوا قوح ینالاخ دا قلعتم هب هیدنح همتماو

 Ls یرد «یغاس E UE راد «لنداغم

 ارخا یالاخدا «هلغلوا قوح یخد ییاحارخا قلعتم

 ناجارخا .ردهداز ردق ترد هدزو ق آ ندنناح

 وقثارف نوبلم ۲۰ 9 نوت نعي تالاخداو

 جا هلبا e ہو كراع .ردزواعم

 | لود اشمآو ۳ زکید هاو وا

 ترا هاکسا لش ندنزافو نالحام .ردهدهحرد

 راو تم 2 ریتلشیا رواو هدنروص ناقم

 بولوا هدنل وط هرتمولک ۷۰ ٩ یطوطخ لو رمد

 زاصتلا بسک هلیطوطخ نیتنجرآ هلیسهطساو لنوت
 ۳۹۹ ۱یطوطخ فارفلت .ردهدکا برق یرلعا

 اص امس ريسو ىلە وش

 5 یتسهیلخاد تراجت «بولوا قوچ یخد یرابنا
 . روی دنا

 ۱۳۵ تو هلام وف «یسهرادا لوصا
 !صآ راس سیر نالوا تاتار هدهنس شب رپ

 ور اچ قوقح هدانز ندنسا-ور یرلتموکح یبونج
 مآ یرلیلاو تالایاو ؛ ردیا تسایر هبالکو ساجم
 لب .ردنا نیبعت رلیلاو هسا ینرلماقمعاق اضق .رلبا

 زدم ات ٩ .ردهدننراظف تحخ AE یرهراد

 تاعا تتیه رب بک نداضعا 4۰ رونلوا باا
 ل ر بک نداضعا ۷۲ ۵ و هلئلدم هنس ۳

 اا یتاررقم كرلنو سیر « بولوا یناثو_هبم
 ۱ قح كجا باضنا رودرا ىتحالاص كا

 ولوا دئاع هبیلاها دارفا مومع نالوا زواحصم یتشاب

 او ۲۱ هنب نوجما قفلوا بانا هناثومیم سلاح
 دطرش قلوا زواعم شاب ۳۰ نوجما ناسا

 بولواقنارف نویام۱۲ ۰ ًایرقتیسهبونستادراو
 (سع . رولوا غلاب هلو لم ۱۰۰ قحن ینراصم

1 0 



 ناکرا ٩۰ « قرهلوا بکر ندیللکوک یمهیما
 «یراوس یال ا رواط ۸ هلناطب اضو 8

 سدنهم روناط ۱ و تاماکعسا ۱ ءیجوط یالآ
 هدنسانما هب رام «بولوا بک ندرفن ٩5۷ ۱ امج

 ۱۷ :یخذ یت هلم رک اتسنف یک هللا 8 حال
 بکس ندیلاها ردنقم هغیشاط حالس زواعم 3

 یسهرح "هوق . ردبک ندرفن ۵۱۰۹۰ قره
 دذا نک بوط ۲ «توروق ۳ «نوتفرف

 « قرهلوا بکر ندرلهود شم و یرواو هلق
 ۳۸۱۲ و هدنناهبتسا هتالنوط ۱4 ۸۷۰ یس

 ۱۲۷۸ و بوط ۸۲ <« هدلاح یغیدلوا هدننوق 8

 هلروناو یا ریلمن اللوق یک بتکم .ردلماح یدار

 اما عم یرکسص هرم . ردراو یزوسروت ١
 را ندیشک ۱٩۲ ه ناطب ات

 طبض یورپ رلاوناپ_سا -- .یسهیخرات لاوحا
 هل رکید مانو ( ناقوارآ ) قهج یلبش نامز یرلکوب
 رلن و ,بولوا نوکسم هلمّوق رب هدنهسا ( شولوم
 یقاط ر كرلتو . رلیدیا مسقنم ه هل بق شب ن

 و < ا عبات هر هقننا روس م € هدو

 را هقنبا .بولوا هدتروصر كشوکو یعسر ا تسب

 هلغمریدروط ركع هدنراهملق شعب زکلای كيل
 . یدرردبا افتک ا هلفل آ رلیکرو عوطقم ماطر

 ندنرل-شادقرآ كن ( هرازپ ) هدنخ رات ۴

 طیض ىنرار شعب «بولوا لخاد «یلیش (ورغاملا
 یقتسهصح كعانف ک هدور بقعرد «هدهسا شک

 هو NOE شل وا روح هدوع «نوجا قل

 لوخد ندیکی هلبا ی هک ۰ ( هودلاو هد وردب

 كرهدىا بولغم ییسیضم؛ كەر وك ذم لئابق بود

 شف اب ین رهش ,E هدنس هټروا كني

 ر یی یرعوط هونح هرکص ها .یدشُ

 ؛ شمل رل لا ردق هنسارحم (ویوس ) كرهدنا رق

 شلوا لخاد ههیناقوارآ ( هتردلآ ) ندنساتفر

 هتموأق۰ هک رلت وق راو رلناقوار 1 تقو وا هد4هسا

 هدنف رطر چک رک د كناق مآ هرللوتایسا « بولالش

 هتیلافو ؛رلشمالشاب هنمروا هلتدش ر یرلکدمرو

 یهدنرلنب ۰ یدبا رلشغا طبض یراهیصق یرلفدل
 رللرب «بور وس هداز لدهنس یللا هدي دش تابراب

 : شعا E هد لش درلوساتسا 6 بولوا لا

۳ OS ۷ EE 
 یدنک كرهدیا تمواقم اذهانمو ىلا هدر و ندا

 یرلفرط رکید نیایش .ردرلشما هیاقو ین رالالقتسا
 هدنسهرادا تعا كنسهئرو تب ( ه و دلام ) |

 - وص زڪگ ر مبا هنت و دخ ورب تي همنایسا ‹قرەلاق

 لوسایسا فرص یرلهلکساو هدقفلوا هرادا هدنتر
 هدنخرات ۱۸۱۰ «نکبا هدقملو رصحم هنن اف س
 «بودیا مایق یشراق هتسهرادا هنای-ا یسیااها لش

 تقو یخ هرامو ؛ ج اس نوت ین را هلکسا

 - ۱۸۱۷ ند ۱ ٤ رالوتایسا « بودنا ماود

 هظفاحم هدنرهرادا تحب ین رش وفایتناس كادهنخر

 یوفایتاسرلللش هدروک ذم جرات « هد هسرلشل# مدیا

 هداعملا قوف سئر هد۱۸۲ و ؛رلشعا طض ندیکی

 -هریزج (نولیش) یرللویناپسا (هربرق) لارنج نانلوب
 هدنخرات ۱۸46 ۰ ردشعا جارخا ید قدنس

 ۰ ردشلنا قیدصت ینتم E لش یخد هنا سا

 را«قرفتو هنلخاد تابراح هديل شے یر ندتقو وا

 .ردشلوا زا هلتیسن هنکلام اشصآ رئاس

(Chili) aرب هدئس ونج ىق كنور  

 ( یاب ) ۹ در ۱

 « رو هدنل امش كاس هصق )ا کرآ ( هلاعن ندنفاط

 قس یتدنم ؟یداو اکر نالوا 2 هلرالوح و

 بونسج هرتمولیک ؛۰ كنسهیصق اپکرآ « كرهدیا
 e « ذخالادع) ین رهن ( ارو ) هدن سوب رغ

 ۲۰۰ یسارجم . رولیکود هلدتع« طع رګ هلیسا

 زا ك یلوص ۳ ٩ كی هنس .ردهدنل وط را

 .هیشاط هدنعسوم روا کءدطابش ل وناک ,بولوا

 یراسخ «بوصاب ید قارطا هءفد قوج « قر

 .رولوا توم

 لسرلا رغث ( هبدمسلا ثرالا تن 1 ا

 یسهریشمه توس كضدتفا ملس)

 ۰ ردیزبق كب تن يلح یون ترضح ٌهعضر , بولوا

 ی رلیدنک «هلغلوا كوب انس ندمدنفا هانبلاسر

 . یدیا روتووا كرها وس ینينو «رربدزک هدقاحوق

 یندنک < ‹ كر هلک هیون ترضح دز هوبنلا دعب

 هلمالسا فرش «یقرهلوا لئا هنافتلاو ؛ شمر دل

 < یلکب » «بولوا هفاذح یا ءیدیا شلوا نو

 ۰ ردهرومش« هلقل ءاهش نالوا كعءد

 یاهصآ ((Chimaltenango) هایی »4

 . وکح ( هلاغآ وغ ) گكنطسو وفنانتلاهش



 ن ی ش

 مش برع هرتمولک ٤٥ كن رهش را هدنتم

 تلایا هدعافرا كلهرتم ۱۸۰۰ یقرهلوا هدنسل

 .ردراو یسلاها ۰۰۰ بولوا یزکصس

 « تولوا نوکتسم هلا یلانها ٩۰۰۰۰ یلایا بس
 تعارزو شا لوف یفلن ایتسرخ ی رظع ۶| مق كرلنوب

 .ردندهاصا ماوقا لوفشم هل راعا سو

 ات ما ۵0 ۱
 ۳ ۱ ورارویمش

 ندنرهورذ كسکو لا كنلابح *هلسلس دنآ هدنتم
 یعاذترا كن (آ وغاقنوق ٣ ) یهدیلیش .بولوا غاطرب
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 ها و اکب یود زا

 تفرکب ماقم فجب ردیح

 تار ول راس تاکتاووف |

 هدننامز را ۱ ۱ >اص

 هردناونع نیرو هریکزاهج و هدنرلاکلا دكرلن ویو

 ید «(ناهح هاش ) ندهروع لال هدناتسدنه

 .رارد ( ینا نارق بحاص )
 فتا 6 اف داماش ) 6

 ۳ وا نارف بحاص

 هونکل هدننامز هلودلافصا باون «هدلاح ین دلو
E 1 

 .اشاب هدنلاوا یرعه نرق یک وا نوا .یدسش#+
 ۱ .ردراد هتأ وعه و تامل ره هیحلشاب یرامشا هردشم

 «قداص رفعح» ] ) س رفمح ماما) )ق دم

E۳ هلروس  

 كتاذ یک لدهب مک ءا رمش 2۳ ا ۱ | ا ء و مس 2 ۰

 : رددعسا

 ثالام یخ د هطخ نسح ءبولوا ی هردا یسجمرب

 ۳ ردشع | خاسنتسا و رب رج رل اتک قوح ك هلغلوا

 GF تاب وش

 ثيابح یدروک نغودېق زوک اکس قاس
 كيارش هدسلم یدیا وا به یغودنل ۲

Eبول وا یلدارغلب ییعکیا  

 قیرط .یدبا رومشم هلیطخ
 در دکنوآ تاب وش

 نچ د ۶
 هردشعا كولس هب یک هما ک 5

 یدودهو لوبقم ین زک كيب هدهظخ رب ردیا
 یدول 1 ملت باطخ یزبمآ ° وشع باتع

 یتا هجورب یځد ندنسارمش 1 ا
 و ا اد قلا

 ندنناداس م لصا نم (— دم اق ) یسیج
 انالوم ینوسلیف كننامز «هللا لاقتنا اا ا

 ا ندکدشا لبصح ندناتسدرا قداص در

 -امز هاش ردان هدعبو ؛شعا تاشلا هبه وفص كولم

 «ندنفرط كنون «بوریکه نتمدخ كناخ یلقاضر هدنن

 راچود هتوقعو رجز یلیخ «هنیرزوا نظ رب لح ان
 «بودنک هنتوج سوط رک ندقدلتروقو ؛شلوا

1 ir O ۰ ۹1۲ 
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 هننطو هرکص ندنلالعضا تنهبردان تاود
 ۱ ۱ ,ردشعا تافو هدهار یاتنا “ن 4 هدکغا

 . : ردندهلجنوا تب کیا رب وش «بولوا لزوک تب

 ˆ نامز روج زا لاس یس ندم

 ناسا ریز مدرب اهجتر

 سوه ماکو یماک ان دصب ات
 سخو داخ قشم مدروآ عج

 یسیونکیا س
 7 شعب . ردقام

 ل ( راک) «بولوا ین اهغصا

 و « هد ( واک یاقداص ) هدر مرگ #

 كنراقاخ هنبقل و ا

 ثلوا بس ا وش یغنیدل وا شلیوس قر هل

 ۳ E هنسهعطق رب

 ۳ ۱ دنورتموت قیرظب هد هک ناسک نا ناه
 ۰ تسوزرآ شواک شور, رخو دنرخ ناشیا
 واک لکشب اردوخ نت دنک رخ هک مریک
 تسود رهب راش وکو نشد رهب خاش وک

 9 دنه ( ناخ قداص دم ) ییعچوا
 |ردکن وا تب وش . یدا ندنساصا كعاش رک ا

 .. دیشک دهاوخ ناتسلد نا تروص روصمرک

 | دبشک دهاوخ ناسچ ا رشزات هک مراد ربح

 رم ( قداص دم انالوم) یسمدرد س

 مو ندندافحا كنياولح الا سع : بولوا

 ضف و الکریهاشم . ردندنسه دم الت كل

 8 هزاعح نوجا فا رش 3 یافا «بولوا

 .e «نکیا ا نوم مست دوع

 هئلوا ساقلا قماقا هدروء ال ندنف رط ناح

 او لوا لوغشم هل سرد هداروا تدم رب

 دوء 2 5 رکض ندعح هضب رف یافا هعف د

 2 E ماعت كن هلوک زب زع ازربم مظما ناخ

 8 هیکح ازربم «بودیک هلاک هدعب و ؛ ا روم

 دا

 ب دنح دچا
3 
۱1 
۱ 
۳ 
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 زف رادتفاو ذ دوفن رب كوب هلتيسانم وو : شا ¢

 با تدوع هدنقرعس نالوا نطو تیاهن .یدنا

 3 : ردکنوا تی وش هردشعا تافو هداروا

 1 دش لزنم ار هراوآ لد ییاج ترد زج

 E لد اما هراوا موش مقك ترد زا

 )ها دم( ازریم ) یسیخب

 دم یلتع زع هنسهطخ نکد «بولوا ندنسهبصق

 ۶ رکاو ؛ سلآ بصنم ندنفرط هاش ماظن
 !وا لوتقم هدنسهرص ىع * یهرو ذم تكلم

 : ردکن وا یعایر وش



  ریجرش دراد راپغ زا شطخ ن
 بجع هچ مزوسب نوزف رکا شطخز

 را هل زا باتقآ تسرت د 3

 توا بواوا لونهکت ( تن لع) یی لپ
 غاب راه هنمات كردنح ندلا یزاف وه

 هد۱ ۲ ۳ و ؛ شمزاب هموظنم رب هلسا ونع « یر

 . یدمهنلوا سرتسد هنیرامشا .ردش

 ندلاردّص» ] (دج )
 [ ۰ تعحاص هنسهداب «هداز

 ۱ یدنفا قداص"

 و
 ۱ ناخ قداص

 تا یر توک تدم رب هدئساتا جو

 یزاریش هرکص ندننافو كناخ E .بواوا یر 8

 ر ندک دروس HE ردق 4 مس کا « هل

 . ردشفلوا لتف هد ۶

 ۱ نان
 . ىدا ید
 . ردن دنس هشا کک كا كنزي کا

 : رد صلخ كباد [ قداس
 راشفا لصا نع ( كس قداص نالوم ) نیا

 کلا ۱۳ ا. هاش بو اوا ندتسامآ ۱

 تقو یخ هدفا د

 یعاش نانلو کاج ہدازوا .دتلوصو 8
 دعا تسحاتصم هلا یدنفا 3

 هرکص ندنطلسن كرللن اففا
 8 ندنا روه ظ هدنارا

 ندنخشاشم رهاشم ناتھ

 كهاش رک | رومشم .بواوا

 بودیا تافو هدنحشرات ۰

 ا دال رودو تعایس

 مھ .یدنا ش

 .ارعشلاةرا 29 E یاتفح هلناونع 

 E تس وج .ردراو

 ار یسوم تسد تئسح زاجحا دننک 2 نوت ا

 ار راعسم نمیشچ ؟؛یراع دتنکقا رتسد ۹

Eديس «بواوا ییلهد (رفهح  

 ناتسراپ .» . یدنا ندننادقةتعهمو دافحا كنو

 هد ۱۱۹و ؛شهزا تان هلناونع ) یرفعد |

 دکترا د

۳ 

 درب دادد رخ رب وچ تسد نم دارت

 o داب زا ضخ لالز قود ار هات 5

 كهاش رکا هدناتسدنه و ؛شغا تا ت 9۱

 ب

 ۱ چوا یت هجور ندنسارعش نارا

 . دنق بولوا تاره لصا نع ےک

 تب وش .یدبا شلوا لخاد هنسهصز یراعادم |

A 

  ۰تسین نت قاورپ ارحورج لد
 تسيل نقك جاتم قشع دیش

 (یرکللا رو ن دم ا
 هنخحرا ۱۰۳۹ «بولوا ندننخروم

 ةضورأا » «هرازوا قلوا یواح یتاموقو نالوا كد
 تا ر هلناونم « هرهاقلاو رصم الو و هرهازلا

 .ردراو یمفا'

 ۱ تراص

 1 هح راص

 سلدبا حف ندنفرط نادجن

 .رودنا ناس

 ۱ از ان مراص

 شب ندا س کر و ندا

 كعالو زا یر قرن حس ۱ ناخوراص

 راکدنوادخ افرشو “لاش .ردنرا.ع ند قره لامش

 ءهلبرلقاجخس ریمزاو نیدنآ «یزیکد ًابونج هل بتالو
 ۱۳ E ترا هفت وا رغ
 لامش ضرع 4ro هلا Ar .ردقو

 دتع هدنراهرا قرش لوط ۲۱ ۰۵" هلا ۲۸۳۸ و

 - ولیک بر ۱۱۸۱۵ یسهیعس هفتا ا « بولوا
 قلغاط یلهرتمولیک ٩۰۱۱ ندرادقمو هردهرتم

 ۱۲۸ ء «عوریم ی ولک ۱ ۰ « عورمریف و

 .ردتلنامروا کا هرتمولیک ۷۰۳و راج یکلەرتەولىك

 زو) هدنسهس ودج دودح «بولوا لهضراع یسضارا

 یجریمد هللا هلاب نوزوا هدنس هلاعت دودح و (غاط

 تتهروک د٥ لاح یهدلاعش .قرهلوا مم یغاط

 .رارولوا دت یرغوط هبونج یراکتا هلراهبعش |
 ید ندنحراخ یدودح كاس یرب ا

 یغحس ‹كر هلک ن دنغاوحس هبهاتوک كنتب الو راکدنو

 یهدندودح كءاعس ,هلاقش یرغوط هبرغ ندقرش

NETEناصر ما یخ و  
 ناوک نالآ یخد ینا موق و ېچ ریمد « یدناس

 كرامناو .ردبا ذخا یناچ رهشالآ ندلوصو ینرارن
 ینیااها ۰ ردیواح یراهووا تنمو لزوک یرل.داو
 ی ۲۹۱۰۰ كرل و ,بولوا ترابع ندمشک ۳ ۷ ۹

۱۸۳ 

 بەجا دام » درا «|

 1 [ ۰ هلیروب
 ِ وا هیصق ر هدنل وطا ی٣ا مود

 ن دلا فیس E ۱۳/۳ «بوآ

 ئوم توقاي یتخیدل وا

 .هدام « اشا مراص مهاربا » ]

 دوی تعحاسصع س

E 



 ر | ص 1

 «ینمرا یس ۳۸۸۲ «مور ی ۳ «كرو ملسم
 كب یغاریوط هردنبنجا یهو یدوم یک ۰۹

 ء هب زآ 6 هتما AEB ES هرحاشار «بولوا تبنم

 «نتک ,قوماپ یلتیلک هنابوبح راس و یراد ءرصم
 - هزبسو هویم راس و نژاق «موزوا «نویفآ ,نوتوت
 لئذل و لئاط ك یرلن واق .ردنرابع ندنعاونا دارل

 هلتیاک ید هرلفرط راسو هلوتناتسا هلغلوا یقنابطو
 صوص المو ىرثكا كشرلغاط .رونلوا جارخا

 وا روتسم هلرلنامروا اک دنس ول مق كاس

 هدهنس و ؛ریشیتب راجاغآ راسو هشيم «ماچ «بول
 كلهتسارک ی یقانودوا هرتم یکم كس نوا زکس

 ہد ناجارخا کوک نایم و طومالب .ریلیسک جا
 .بومهشوا ارجا تایر ۶ زونه هحدانم .ردق وح

 روک رب یلتبلکه دنرلتهج هموصو جافا قرق زکلای
 ا جارخا راد_ةم 7 رلباب و 10۳ هل ون و یندعم

 یخد یر ڪلب او یسهندعم هایم هردمولعم یراکدلا

 هنما ریما نانلو هدنرانک یلاح زبدک .بولوا قوح

 كرلوص وب .رینالب وط راهتسخ قوح كب ندراراوج

 نیا شمب یراقدلوا شفلوم لمعتسم یرب ندیکسا
 یس لها تاناوبح هردتبثم هللدوجو كنمرل هبارخ هعدق

 تآ ۲۳۸۷ «ریفص ۱۰۰ ۲۳۲۲ .بولوا قوح

 ۳۹۰۱۳۲ هود ۰۱۲۷ «رتساو بک ۳ ۹
 اھا قاعسو ۰ ردنرابع ES ۲۸۸ ۸۲۵و نوش

 لونغشم هلرلشیا تعارز رارب هل رلق> وج و نداق یسل

 ور اتوا لىم یخد همیانص .هقشب ندقدلوا

 لوک مزدروک نیرلدا لا تل سرللاع یوطاب] بول

 یتیلک هنس رم هغاعس

 ز و هحالآ هقشب ندتعنص و ندا بلح تادراو رب

 هتغاید یک" ناس و نیشم هلناح ی ومای یک

 - هلجح ى“ ر انبص تالوصح كدا رل دش قاعتم

PEEغاب ندنوتز «هغمراآ کد رکج كف وماي  

 ؟وک نامو «هنمراقبح

 .رولوا لاعا هدنحرمد و

 هرادا هلراګ ید هنمالقآ ی

 ًارصع ٣ ن نامه ا E اف چاقرب روذلوا

 ندروک ذم رهش « بو لوا ارحا نت ریمزا

 هلا لوخد هغ اس وب 2 لو ربم د ندا دن

 ر «قرالر 11 هلو ک کا EE ید نا

 «هدلاح یش دلوآ لصاو هرهش الآ یرغوط هقرش یلوق
 ۔هشلر هل طخ ندنآ یلدندع ردو هب لزیکد نداروا

 ,بونازوا یرغوط هلاعش هسا یلوق رکید ؛ردکچ

 5 8 او + ا | ی TE RE 51 .هنامشک

 3 یر ان انس E نالوا ۳

E۰ یتادراو يونس كاس  

 یساریل ياغ ۳ یس هلع فراصمو

 راد دوحوم یکم ۳۲۰ هداول نورد ر3 دانا

 e ی٩ «مور ی۲ «مالسا ی ۸

 .e ردییت کم یدوم ی ۸و كل وتو

 یتکم هشادتبا ی ۲۲۵و هدشر ی ۳

 ا ید یدادها تتکم ر هداسیدم ارخا
 ۱ ۱۰ فی رش عماج ۳۱۰ هدنلخاد قاحس .ردشغلوا

 ۱ _ «هرواح ۲ اسلک ۰ هسردم ۵۸ ,دعس#

 رزوا ینی داش الک 1 ندلودح یهدرز «یغناحس نا

 یتهرف ۰٩و هبحا ۱۲ «بواوا

 : ردواح

 ۱ ارق رادقم ه.حات و

 o كالما ۱
 ۲۶ 7 تاب |
Eادن وم  E 

 ا طومالب
1 9 

4 9 ۳-۰ 
 3 AE ا
 ۱ A a جاف ١ قرق

 ۲ ۱ ۹ هم وص

۹ 
ESE 0 

 E نر رابعع |

 ۱ ۹۰ هچلیا ۱ "هرصق
 ۱ 3 ہہر غلط ۱ :

 E ۳۷ توس
C8 ۱ 

 ۳ ۶ هلطا | ا
3 

> .۳ 

 3 لوكه نيا | شام
 ۱ دم س :
 ۱ ۰ یدنلس ا هلوق

 1 2 4 ب
 1 ۳۸ هروک هکرس عم ا 2

 ۳۸ یجروع

 سودرک

 ینایتس ناخوراص ًاعج



 انس ES ل (بلی) ی

 هیصق یعدق زک سم و توابع ند ۳4

 هدنرزوا یطخ لو ربمد و و

 .یدیا یعدق رهث (دراس) نالوا دو و یر

 هنردا یی ندنسهطخ اک ارت یسهعدق ما ۱

 رب ندنماوقا جسالب شعا ترجم هاروا ندنر

 * (نوئم) نانلوب یرسر هک

 رم وقص ساق ه ید رول وا داب هل سا ( نا 1

 نو .هرکص ند دتا ی اراد مک سش چاقو ڏڌ

 ا زا تا و ك

 اس (سوسرق) ندلف وو ؛ شک ها امر
 a نارا «نکیا ا تموکح ا

 ههر ارا كلام ییهدما .كرهدنا بولغم یو ورس

 لف

 | هناربإا كلام ا و دکا كور ..ی دیش ق

 ندریکزاهج و «بودنا طط یخد قوجو رار

 ندراوو ؛شمک هذيلا كناکفلس یرلاروا و
 هرل لامور هدنس هبراګ اول٥ كرسخ ویطن |

 ندنانکفلس یه ناخوراص «هنرزوا یلوا 3 ب

 تلود هر ناناو یقفتم ۳۶ امور «قراهنلوا ۱

 هل .تکلع هم رب ند هک قرجو ؛شلرو هو

 ۔ود امور .یدا شمن وا قالا هنکلاع امور 13

 بولاق هدنا روطاربءا قرش عراب هدنماشق] ِثك

 | نذهب و لس نطالس مت ۷۰۰ تان یون تر

 ؛ لس ءاصا قرهنلوا حف ندنف رط ثاات 1 ۲

 هلمسا م کد رو هنسهراد دا ك( ناخو راس ) ل

 یزاغ E ناخروا ناطاس .ردش]و ت

 ا هب هرب ام كلاعو ج ° ۲

 هرکص ندنناموقو هرقن | .بوئلوا داب ا
 ۱ .یدنا وا تا 2 لبخ ندنفرط ك

 یخد ا ندیآو ناخ وراص دینج ید
 - وجو كلو تام ,هدهسیا شمروس مکع تد

 قالب ه هرن ام تالاع ا ناخ و راص هلیسمقلاق <

 وا هرادا هلناو:ء قاعس هاکو تلابا ءاک ,قر 1

 ربم زا ی زکس هدنذاا كل وصا تایالوو ؛ش

 ر قم رنتي الو نل نانلوا لیکشت" «هرزوا ی ۱

 ۰ ردشع و هننروص وا

(Fleuve Jaune)) «وه »]  

 ام هنس هدام « وه غنآ قمر

1 ۳ 

 كنتالو ندنآ درا
 سالم مات هنغا اوت اتو اشتد یاچ یر 9

ETتعاس ع كنس« هو ا «بولوا ر٣ ر  

 یرغوط هغ «لکشتلاب نداج ییا نشارب هدنسیغاشآ
 .رولکود هنزفروک (هلادنم) , لای رح

 مبا Ear ه دنغاعس 1 ران اخ یداص

 لوک یراص هر دنکص ند هرق ۱۷ «بولوا هبحات ر

 یس اها ءبولوا عفاو ه دنس 4مقن

 -وصقو مورو خالوا ی ۶ 67 «بولوا ترارم

 «ناکد ۳ «عماج ٩ هدناخاد هبحات .ردکرټو لسم یر

 هعف رس كنتالو رتساد

 ندس وه "۰۲۸ ۵

 ۲ OER.راح ۱۰۰ هاب ۳ غاب ۱۶۱۳۲

 هرددوح و« نامروا CS E EY «هلرات مود

 (Mer Jaune) رفصا 2
 ِ 2 دا

 اته غنا وه هعدچ و

(Hoang-Hal)زف روکرت عساو هدن) امش كنم زیکد نی  

 وفر وک ل هدنقرش كنواو هروق هدنلاع «بولوا

 دلزفروکچ وا نالوا هجا چا هلیجو و .روینلو یر
 هی هروق ارش بولوا کوب لا و یسیجراخ لا

 الاعث ,هلیسهطا ( تریلک ) طو رم اکواو هلیسهریزج
 اب عو ندنته> ین لات هل زفروک هروق روک ذم

 ابونج «هلبرلتلایا ( وس غناکو ۸ ننوت ناش ) كنبج
 نضع ۰

 ترک وک ذم هلیلبحاس نر ؛بولوا مقاو هدیلاعش

 خدم .ردطا ۶ع هل یک د نیح ید

 و ءردهدنتعسو هرتدولک ٤

 5 زافو کد وا یزذر وک هروق هلزفروک

 لو هر و روک دم هرد ه دنتعس و هرتمولک ۱ ۷ د
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 -اود باح ا و ندبات کن ادعا . رودیا ناب یوم

 . ردشفل و ۷ طقسم كتاوذ قوچ ر ندنو

 ندنماوقا نامرح (۹970858) )۰ _

 كرليلامور رلن و هک ءردموق رب ۱ نوقاص

 هدنتهح لام كب هام رح ا اهدو هدننامز

 - وهو هروونامه یدعش یل هدناحاوس یلاش رج و

 ندندودح هقراعاد ,بولوا نک اس هدنرلتهح یاتسل

 ترابح کر هتک. رلب دنارشتنم ردق هندودح كنم ۵

 .واو یا دادالیم رر رکاب ب

 هلیموف(لغن ۱) «قر هلی یرغوط هر هدننرق یعچ
 هنسارحم نیر «قافتا الاب هلیماوقا نامرح شم راسو

 رلقنارف هدیدالبم نرف ی .یدراشاوا لصاوردق

 رج رار هلرلنالآ و
 هعف د چاق رب ه هرتلکنا قافت الا هر للغن | یدک

 .راتیه) هداروا هدنخرات ٤٤٩ تبار «بودیا زواوت

 راشع | لک ینه « هععس تام ا ینا

 نالوا عقاو هدنځګ رات ۰۰ اتاك و ا

 ةلرلنو-ةاص ء بوروس ك دەنا اتا 4 رلنامرون

 « طالتخالاب هلیماوقا تاک ی رلق دلو هدناحم رالذن 7

 نالوا مارو شعب لیکن و دیلوت یموق زملکزا

 هکماکج هنرلغاط هدنالراو هبجوق-او سااو یرلتلک

 راتاو فار نالاق هدهامرج . یدا رلشلا روس

 روم e & رلقنارف هدیدالرم نرق یخ ز کس

 ۱ هدنرلنب 1 بودا تمواقم تدم لوط هنالرا_ے

 یرلن و نالراد در ند ه رام 7 ندیا ماود 0

 ؛ رابجا هلوبق ینید قانایتتسرخ هلا بولغم

 هردنالف ینرلثاط ر « نوجا رک ینرلتوق و

 كنالراش قجحآ .یدنعا ناکاو لقن ه هر وساو

 - هترغفو فعض كرلن و ,ءرلنوسقاص هدننامز یرلفاخ

 5 هنیم أت ینرل را دا تبراتخ « هدافتسالا ندنس

 .یدرلغلوا قوم ه اکشن یغل هقود هسا

 3 رلرب قوج ر نالوا مبات هنغا هقود هسقاص

 هب ی یعوط ندب یغوط «بولب ربآ قدنتیمب ات كرل وسقاص

 ران وسقاص ء هلک رک ه نتعب ات تحت كنغل روط اربعا هسال [

 یغوط هونح ار هلفعال را-ط هک دننک کلم

 دود هلا هروابو ناتسهح ‹«كرەدىا ناکم لید

 ؤا یضااح كلا تنسارها ناف تا فا ندعلوا



 قا ص

 یسا .ردرلن وا نیا وس a27 صف كلا مویلا «بول

 هظفاحم ردق ههحرد ر یخد ینراراوطاو قالخا

 هردنشح یرلتهیبط و تشرد یرهلماعم «بودیا

 - اما یخد هترشع «بولوا رامدآ لوک | مومملا یلع
 .ردراو ی راک

 هک. ردرپ رب كویب هدهنا 9 1
 لدبت هروک هنامز یدودحو عقوم

 ۱ لام كەل و مدنلدناس لاقم رګ اتا ءبودیا

 ینعقوم هللامز رو جک شفلو مد_زیسق ینیع

 بونح فن هال[ لصا هدلاح یی دم” «كرهدنا لی درت

 .روناو هدی دو دح هر وابو ناتسهحو هد_زوسق قرش

 ,بولوا هدنتح هرادار نیس هطخ هسقاص هدلاح یک دعش

 تلایا رب میات ههیسورپ یم رب « قالارق یم رب
 هرادا هدنروص قاهفود ید یک

 .هقفتم تثیه یفاروطارعا هنالآ یتهلجو داوا

 و نالوا یرآ یرهرادا .ردهدتفل و ۱ س

 کیدا ع هے را وا ندنرب رهب لم

 ترد رد دو

 ك

 (Saxe-Altenbourg) | ۰ 1 ار
 ۹سو

 .هقود یطسو یار 11 و

 داوود انا ریت ( نیکتیرو) .بولاندنرل

 ۸۱ ۲ E دلا كل هريغص

 لوط ۱۰ ۱ ۱۴ ۲ 4 و ا ضاع
 سهم طس هحاسم «هدلاح یتیدلوا دتع هدنراهرآ قرش

 0 ۸۰۷ یسیل هاو هرتمولیکم بم ۷ 6
 هرویشود یک ۷۲ هنشاب هرتمولک میم ۳

 tr ۰ ر دسر رش

0 
Ni 

 | هبییآ یل هقود و یبیضارا كنکاسن ر (ارک سیار)

 یک ییدلو
 هقشب هدنجراخ یدودح راد و یرار قوح رب

 یرارب میان هذل هقود و هدنرلهتروا ییضارا رام و ک

 یونج قرشو اقرش ءالامث یسیقرث مق .ردراو
 اص ندنتهح رع بونح «هلغالارق هسقاص لندنتهح

 (ارکسیار) یخد ًابغ ,هلیفاهقود كويب راعاو هسق
 دلش 3 e ؛ هلمتلایا هسفاصو هلد کااسثرب

 e کرب 3 س) ار )اة رش« هلیتل ایا هسقاص تان هیسورب

 ۳ ءهلغل هقود راعاو هسقاص ندنتهح قرش بوذح

 میات نام وک واتس هد دل او یسضارا 6

 غروچراوشا او 3 ها هو ود نکنینیم هنر

 لام“ برع هلا غرب شوق سورو هلداتسلودود

 ندنو .رددودحم هلا راعاو هسقاص یخ د ندنتهح

 هدنلخاد ییضارا هیسورو هدرلقل هقود راس ادعام

۳۹۳۰ 

 ضاراو هدنعافترا هرتم ۳ یسکوت دلا كز |

 لخ یخد عیانص .رونلو زوموط ۶۳۸۷و 01 ۱

 ات وب ۰ یدنا راو هش راف ۱۸۲ هدناخاد كل هق |

 ` ق | ص

 لکی وب .ردراو یرارب زرفمو كاچوک شهب یغد
 ٌهداز ندنک مق یجند یسهریطتس هحاسم كس

 وزو ا مل لاب هب هرتم ورک مب رص ٦1۷ «بولوا

 ره مق را ندنشک ۷ زکلاب یسل اها

 ادا لا ك راکتایس هلساس (هکرینکزرا ) یسیق

 . ا نعبتم كبو له ضط رام زا یسضارا ءبولوا

 1 :ردهرتم ۳۲۲ یعافترا كن سهت كرکو

 1 ss هدنکنا كنغاط (هکس روت) هسا یس

 مار بات هنغامربا (هبلا) هد یکی ا .ردلهضراماهد

 قر رولنکود هروک ذم رهن « بونآ و هدنس هضوح

 رغوط «ةیسدنل و مش .ردراو یر اح

 ویناو لوک كب وک چاقرب هدنسهووارب نالوا دعع

 هد ت هدن سالو رش مق «بولوا لدتعم ىس اوه

 دب يع مقو «رشتنم اهد تعارز «یلغلوا تنم

 و ی-هبعرز تالل وصحم .ردبلاف رلن امروا

 دنراص ندهر او ارش ات «یادشر , هبرآ «فاال

 ,E یتدعم تن زکااب ناناش 2

 ىنا یر سنج و قوح یتاناوہح .رونلوا جارخا هلتیلک

 ۹۳۶ روک هقنتسناتسا یلوا هنس نوا بولوا

 ۳۲ لوف ۲۰۹۹۰ ص ۰۰۳۲۵ تا

ِ 

 ۳ ااا روک ذم رات «بولوا یرلا

 دراهق راف و . یدرونلوا هرادا هلراخم «هع ۱۵۶

 :ص تالومعم هعلشاب .یدبا مدنتسم هلمغ ۵۵

 ۱ لود «هق اش « تاق «تاحوسنم لو ۰ یس هه
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8 
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 ٤
Eh۱۹ )سوت هردئرام ندهراسو ناسرو  

 راع ەردەد ذل وط هرتمولک ۵ یرالو رم دو

 4 لندهیعانص تاال ومعم « بولوا تالشدا یخ

 بن E هتسارکو تکدل « ریتدب غاب «راخد

 كنسلاها .ردبرهش ( غروبنتل ۲ ) یتراجت رک

 ید ك بل وتق «بولوا ناتسورب یسیاک

 رد زج
 لند هقود رب روثلوا هرادا هلدتطو رشم قموکح

 ۳ ژرا) كنادناخ هسقاص یرهقود .بولواترابع

 م نداضما ۰ یتانومم سلاح .ردوسنم هنلوق

 ا قدك ۴ یناربدم "تثیه .ردنک

 ر۸ 1 on راس یر و هلام ئر هو دعا ئر
3 



 میقنم هب <-٩ ان ٩و ات و ا .ردا ر

 .ردراو یهرق ٤٤۷ و هبصق و رهش ۱۰ «بو

 2 (ناوعثا) ۰۲۹۱۱۰ كغروبنتل | نالوا ی کو

 ۰۲ كفرونور GVA كوربز زآ ۷۰

 هدنلخاد قآ هقود .ردراو یسلاها ۳۶ ۰ تن هدو

e قم ر هدغروبنتل 1: ,نیللاراد رب «یدادعا 
 ڪڪ

 :زددوج وم یادتا:بتکم۱۸ ۲و یھ و ا

 ( سیار ) ینا و E غروبچ راوشا یرک
 یمدزد گنسودرا.انالآ رازب رک یراتموک
 .رو دیا لک ال ٩۹ 1 بوسنم هنسودوا ۲

 ندقنارف نویلم ٤ یهونس فراصم و تا را

 قد رفت هدنخرات ۱۸۲۰ قلهقود و . ردهدایز

 .ردشفلوا لب کشت

 وط (۳۲۵۲۰ (de Saxe ابا ها ا

 هیسورب هی رغوط ندب رغ ۱

 E ناسا نام تتاولقا تاایا رب مبات 4 ۳۳

 ندنتهح قرش لام” هدلاح ینیداوا زرفم ندنس هطخ

 هلیفلارق هسقاص اب ونج ؛ هلیس هطخ (غرودنار فر شو
 .ارق هسقاص هنن ندنتهح قرش بونح هدنسد عمق

 هدنسیب غسق هنب «هلرغل هقرد غر وبذا هسقاصو

 - هفود راءاو هسق ادص هرس هچ راب ر زرفم كا بار

 كءغروبجراوشا یلوقر نانازواییغوط هونح هلال

 ؛ هلمغل هقود هتوغ هسفاص قرط هتواو هلزرفع مس ۱

 برع ؛ هلسغا هقود قیوسورو هلمتلابا وسان هسه

 هرددود۶و طاع هللاا هرووناه یخد ندنتهج,
 هسقاص یسهلج كرلرب یهدنجما دادودح و

 یاس (

 هةوا هلن راکلسنر غروبچراوشا ۰ يک یني

 (تلار | ) 11 هدنس ه روا 6 بولوا

 كن رلقلهقود راعا و هسقاصو قیوساور و غي

 . ردراو یرلا-ضق رشیکبا و هدنلخاد تلایا و

 یاو نکنروت یخد كدتلاا هسفاص لباقم

 ةحاسم كتلابا . ردراو یراهبحانو اضق شم ۰

 یسااها و تو .YoYo یی 1

 هنشاب هرتمولک ملا ر هک« رد شک ۲ 2۸۳۹ ۳

 هرد رهش NT یزکض .رشود یدک ۳۹۹

 هدنلخاد هووا یهدنلاعش تنهبنالآ قلا هاش 0

 - افترا هدنسهرآ یراهووا قایلاچو یتاموقا«بوفلز

 رهن شب ناقبح ردق هبهرتم ۱۸۰ تبان یرلع

 قیوسنور و هدنتهج ییونج برغ زکاا .روش

 قاص ۳۹۳۱

 كر.کوب كا كلوب بول و یغناط (جرام) هدندودح

 هل _ه اط و. ردهدنعافترا هرتم ۱١ ۲ یسەورذ

 لبج . رينازوا هدنجما كتلاا ىلوق یار زكلاب
 هندلوغ) رونلوا اورا هل رهن (هله) هدنن ونح دروکذم

 هایم . رولوا دتع هووا ر تبنم ك هلم ا (هنوا

 (هبلا) یمظعا اتا « بولوا قوج یسهبراج

 ی Sa زكا و هدنسهضوح یغامریا
 یغامریا هبلا . روینلو هدنلخاد یسهضوح ( رسو)
 هلنارح یغوط هب یل رغ لاعش كر هلک ن دنفالارق هسقاص

 ؛ رولوا لخاد هنکلدنرب تاابمآ

 نایرج یرضوط «قرش لاعتو لامش «بوقچ هتلی
 درهنود یرغوط هییرغ لاعث هن تابهو زا

 یندودح قتلابا غرودنارب هلتلایا ون هد هل اسم لبخ رب

 كتاب او ناکود هفامرا و هد-الخاد تابا .ررآ

 هسقاص هنت هدید و

 - رط غاص بولوا قوح راما ندا قس یقسضارا

 یرلنلکن دلوص «هدهسیا زتیمهاو زا یرلناکن دف
 كارلا غاص . ردکوس لیخ یرلضم و ددعتم

 دنالاو رکنات «هرهوا ,هلاس «هدلوم :یراکو كلا

 هردو رلیاج ددعتم یغد یرره ندرلن و .ردیرلر بن
 ہا زکلا هما ه دنس هص وح (رسو) .ردیا ذخا را

 وا لدم یساوه . رونلو ییبانم کار رب كح وک

 «هدهسیا هګ رس هدرلفاط یکه دنتهج ییونج ب رغ بول
 کنهنالآ هدیراروما ۰ ر دع الم ك هدنسا داو (هبلا)

 ىلع و تدنم یار وط . ردهداز ندنرلف رط ا

 هدنرل داو كرارېنو هدنراراوج تلاا زک ص صولا

 6۱ هدزو كنسهبهومم ؟یخارا .ردرادلوصح ك

 ی۸ هدزو هاو هلرات یی ندهصعور *ی خارا

 ی ۲۰ هدزو قلم 8 یی یه هدزو 7
 .ردنرابع ندهدلاخ ۶ یذارا هد ۰ هدزوو قوا

 اوا ارحا اقبتط هتف ,بولوا یرلبا ك تعارز

 «رادواح هدهحرد ی کاو هب E یادي راد2میسخ

 یعاونا دزد «سنات «دوح هلق فالو

 هدنتعسو هرتمول- یک مع بص ۷۷ یرلغاب .رولوا لصاح

 یاد نونو ردق هتالنوط ۱۹۰ یونس .بولوا

 « بولوا قوح یخد

 ۱۳۹۰۹۱۰ فص ۱۲۹۷۲ ۱۲ ۰۵
 ۸۲ ۸ ۰ وزومولع۷ ۱۹۲ ۷یک ۲۱۲۲ ۰«نوبق

 صوصا یی و ینداعم « رددوحوم یاغوف یرآ

 هدیرلن دعم روک .ردقوچ كم یرل دعم ریقابو تیکنل

 ی-«یلها تاناوبح ۰ ری شاتب



 قا ص

 .راقبح د هراسو

 ندنشل رب نیا اما «بولوا یرلیا كب هبلحم عیانص

 ندهعرز تالوصح ا اتمی یرادقم هداز

 اتو هراعع ةر وردا مرکش نانلوا لاصعتا
 ها 2کو د هاا و یو ارا قشر ندب هر او
 هوبیک یازجا هللا تاجوسنم قومایو كوو هناخگابد
 هللا هبعرز تالوصحم ۰. ردراو یر شراف هراسو

 ییسیقرت كراج مبطااب ینرثک فا هیعانص تالومعم
 هدییلمکم كربا-عم و قرط « یک ینیدلوا مزلتسم
 قوج ك یره-وش .ردهدکعا لیست یت راج
 هک ا ریش دیو طة رم واک 9۰ تیک کلا
 ۲۱۱۸ و یرالود> كل ءرتمولمک ۰۳ «یرامنا اص

 ترا لشاب .ردراو ۍرالو زهد كل ءرتم ولدک

 (هلاه) هلا غرو دغام نالوا یرک تلایا یزک ا

 ۰ ردیرمش

 تروفرا و غرو دسم « غرو دغام یا هسقاص

 ۱ ٤ ٤و ییاضق 4 ۲ بولوا ےقنم هفاصس جوا هلی راما
 یههرق یداع ۲۹۹۲ و كو ۲۰ هللا هبصقو رهش
 كء رو دغأم نالوا یک .ردواح

 ۱۳۰ كن رهش (هلاه)
 ۲۷ ۰۸۵ كنزواهدرون ۲:۰۲ ۰ كداتسرلاه
 ۳۱۰۰ دا یاس شادی ۲۳۱۱۷۰ ك ( نلزآ )

 ناتس ور یسیلک مق كتلابا ؛لاها . ردراو ی ھا

 .راد ر هدهلاه . رددوا كلوتق یرادقم زا و

 تم ۳1۹ «یساحور مک رب هدغرمتز و «ینوئفلا

 و یتالع* و نیل راد ۱۰

Ê A AY ۰ ۰ ۰ 

  NSتا زواها و ۰ ۰۷۰۱

 «یساخاد *یدادما

 . ردراو یسهیصوصخ بناکم

 سهل ىراتلەقود هقاس
 ندبغوط « بولوا قاهقود ه تفرک هنیراربرپ
 شب كنتلابا هسفاص نالوا عیات هب بس ور ه ی غوط

 نانلوا ریبعت ( یسهسقاص هکنیروت ) رار هلراهچراپ
 ( دلاو رکتروت ) . رارودنا لیکشت هطخ رب هوحسا و
 و غاط ر نانلوا رب. « ینامژوا هک روت » ین

 قش یرغوط هیبونج قرش ندیلاعت برع یا
 که یا كغاط و رلقا فود روک ذم .بودا

 دارکو یتایسقن درک كنهطخ وب . روینلو هدنراکتا

۳۹۳۲ 

 ابق « دروکوک « لک «ریهد «شموک «بولوا قوچ
 یئاط نمرکد «یروماج یجهلول .ینآ «یزوط

 دهرتم ۰ ۰ لورد کو كا كرلغاط ون

۳ ۳ 9 ۳ 

 ۱ دو مت هلل هک ردنشوشمو قشیراق ردقوا یدودح

 تمج ِ هبه رخ و ک یغیدلوا لکشم یدیدګو

 5: کا هدول .ردروز یناشالک ۲ سد هاک عا

 , :نوجما قالوا كلام هب یخ را عونره یر. ره كنم راكب

 ۳ مرا ناروا کرا رب مدارونش الثم

 ۳ هد وشتو كدؤدح قحا ردا یرلباندنرلوا

 رهچ اب نالاق هدحراخ «بولوا دکل رود هکدتک |

 ۳ مس و چاق رب < ردشم ال وط هیسورب یتغوح

 براق ك یدودحو نایسق کم و نالوا

 تموم کا لکد یالوق یدیدح ء بولوا

 للا رق هسق ابص ارش

۹ 3 

 مگ N ههور ص *یخارا هدر هه سل یک

 «هلعغللار 0 هر واب ۳" هرزوا

 7 هسه ید ابرغ « هلیتلاوا هسقاص الامس
 هة ب ندنرلقا فود هقاص هدنما . ردطا_

 ۲ هحراپ چاق ر تم هي سور نەي كنتا ایا هسقاص

 دار ) و

 اگرو ) ه دنساب رع مش .روسنلو یخد ین
 رغوط هقرش بونح ند رغ لاعت یلابح *هلساس

 زو دنا دب د۶آ رژ هلایو راکداو رالوف ماطر «قرهنازوا

 - پیچ موج و

۳ 
3 

 ی .E سل را غروبچراوشا

 م لابح aT اهد یارک هو و در خاتم

 رد یزاوتم ماطر د ورا یروق گیمروک

 ۶ یاد (هبلا) ی مظعا 5 ۰ روینلو رلیداو و
 ا ىر هملشا بوذل و هد: س هض

 ۱۳ رراکود او .ردیربت (هلاس) مبا
 :هضوح یغامرا (رسو) و زکلاب دوو
 E رافا ]ی رغوط هفرط وا «بونلو هدناخاد

 ۳ . ردراو یر

 ss ترابع ندنراکتا هلبرغاط هکنروت
 ۲ مرد «بو. 1 وا نوسقاص لصا ند یسلاها دژرارب

 3 دق موق رب رونلوا ریبعت یرودنومره ندنماوقا

3 

1 

 ۳ سري

 میس سیب جو وحی

11 

 ر هال یونجو لام .ردیدافحا

 هراز ملک فلنا

 ۱ السا ام دةم . ردموق ر نشو لئام ههعلک او

 ران وب «بولوا ن EA E ماوفا ضمب یخ د

Re5ا هلعسا مر دوخاب  

YT۳ وواو لاها رادقم ر مویلا  

 ةاص ی ندا تاک ین هطخ

 es ن Cia 4سقاص و فا 9

a21سا ر ترق اهد  



 «سیار» ۷۷۱۲ عدوجرا یر را

 1 :هلروس تعحاسم. هنیرا هد

 هسقاص ( 00۱2-۹۵6 ) ۳ 0 هقاص 4

 لدنس هریفص تام و
 ست
5 

 در هه كب هق و درب هل فل فود روم رق

2k 

 ہد مس ینرع لامش كةوا 9 ها .ردب

 ۳ ناالوا شم رب هنحا هدو اص تل هرو نم تلا :
 مد ثكعغروحراوشا و هلراءاو هسق اص ءب چو

 هدنلخاد هسقاص لندنتهح یلیغ بونح سی وت

 هسقاص یخد ا رغ «هلبس اض کما تا هيس ورب نانل

 و . ردطا- e ( كنغل هقود را 1

 هدناخاد یاایا هتفابص تا هيس ورب هدنحراخ دوز

 دن یا هقود خانرآ راءاو هللا هروک ذم تلایار

 یدودح لباقم اکوو ؛ردراو یسیضارا هحراپ چ

 ةعاسم . ردکت وسور و هدرا کا یا
 ۱۱ 4۶ 1 «بولوا هرتم ولنکم ل ۱۳۹ یەک

 لاش قرش كنغاط دلاو رکسروت . ردراو یسیلا#

 كسکو كا ثنءهروک ذم هلسلس بوتلو هوت ا

 هداج رد 2 ؛ یکی غی دنلوب هدقل قود و یر هیت
 تبنم هدنراهرآ « بولوا دتع یخد رلغاط قاط و

 6 كنس هراح هایم . رودنا لکشت ا رطعل

 زکلابوهراهنا ملات هنغامریا هلا هلنامبن ندغاطرو ۲ دم

 و و .رولنکود هش رهبات كنغامرا )2 یا 3

 ۳ ندنجما یرهش هنوف هدنسهر 1 هضوح ۽ ۳

 ی-اوه . رویاوا بحوم یطالتخا لودج رب

 - ردعالم هدنسلاعد مق «هدهسیا ترس هدرا

 هدنرل_ف رط قلا و زود  بولوا یرطا كب تب ارز

 هدزو كنسهموم * یخارا .ررو تالو

 .ردراج هد یس ۷ «نامروا 2 9 « عو رم ی

 ۔ام « هتوغ غرووق هسفاص » نوح هراس ل وجا

 | ۰ هللدوم تب 3 ۱
(Royaume de Saxe) | یی 

 یفاروطارعا هالا

 هدیطسو یاین 11 ,بولوا یر كناموکح نو

 تا ی E تەس 2

a OR CN 

 | نوتبشب یسرادا كسر ره دلع یر 8

 | ق رش «هلتلاا هننفاض كب هبس ورت "دلاری ,بولوا مق

 قا ص

 قالارق و ۰ یهحاسم و وان «یبثوم

 ندنعسف ی ونج قرش تکلاع نالوا داب هل مان هسقاص

 قلوا هدقرش یارو هدییغ یناسا بولوا ترابع
 لاعت قرا رودىا زارا ین

 قرش بوتج ی هيلا هل تنویر نت
 بلای شا  هرزوا

 هلا ھج مبان هنتلود ناتسراحم و ایرتسوآ ندنتهج

 هسقاص یلیکاسنرپ سیار . هلیفاارق هریواب اب یخ
 هسقاص كن هیسور و هللا غروبنتل آ هسفاص و راءاو

 ه رددو دم هلبا هروک ن٥ تلابا هب الا < هللاا

 .ند هبط دو د> یدو دح یکه دنته> یوذح قرش زکلا

 -هلسلس ( هکریبکز را ) ید ندفرطوا قت ؛بولوا

 لاس ناتسهح < قرهرمقعج ردق هتریص كنس

 هرادک ام هنیرادقم رب كن هل ام یلاعش تنهروک دم
 ٩۳ ۲۲ و یلاعش ضرع ۱۳۲۸ لا ۷

 بولوا دتع هدنرهرا قرش لوط ۱۲۳ ۳ هللا

 یاو ۲۱۶ یو هلاعش برع ندتونج قرش
 مب ۱۶ ۹۹۳ یسهیس ةحاسمو هرتهولک ۰۹
 یسلاها ۲ ۰۰۰ ۰۱۳ لا یغنیدلوا هرتمولیک

 یشک ۲۱۲ هنشاب هرتمولیک بم زره هک. ردراو

 . ۰ ردیرپ نوکسم كلا كرن
 هسقاص س .یراپا و لابح < یسهیعمط لاوحا

 یر بونح ءبولوا قاغاط ییونج مسق كنغالارق

 ۸۰۰ یعافترا كن رلغاط كرکوت كا نانلو هدنتهج

 اهد رلغاط EEA E مسق ۹ ردضاشآ نەم

 ؛رویلوا غلاب هیهرتم ۵۰۰ یرلهافترا «بولوا قتل آ

 2 8 غا (عغربینشا) یاو مسقو

 «بولوا ترابع ندرل هبت اطر رلن « .ردراو یعافترا

 2 ى1 نرو لو داوا ی ةد لآ

 لابج هرجشوسا كرلغاط ق آو كج وکو هدنراف

 ربس «بولوا ی راهرظنمو لکش ب رع ی شه

 ب عا واوا كبس را رلحابس ندیک هشرلاشام و

 زود یسهل امش تهح كزسرق 2 مىق و یسەش وک لام“

 هک زد بغامریا (هبلا ) یرهن كوس كا .ردقلهوواو
 ندقرث بونج یفللارق هسقاص «بولک ن دناتسهح

 قلوا بصنم هغامرا و« .ردا قش هیرغ لامش

 رب چاق ر ندنفرط لوصو غاص كنسارح هرزوا

 رونق | هلامش ندیونح هدنلخاد یفللارق هسق اص یخد

 بصنم هدذحراخ یدودح كغالارق یرنک | ء هدهس

 یقرهیال-شاب ندبرغ یرلهعاشاب كران ون .رارولوا

۳ ê 4 

  3ب ۱

۶ ۷ 



 ق ۱ ص

 دارن ن دنا یر غیسیلو میان هزار (هلاس)

 كنار (هبلا)و )» دلوم ( نالوا لصاح ندنس همشت رب

 یانم كفالارق .رد ( رتسلاهجراوشا ) یهدنقرش

 هسیا یراربن ( جاروک ) هلبا ( هسیان ) ناغآ هدنقرش
 لخاد ه ( 4 زایس) ,هرزوا كرلکرد هنغامر | (ردوا)

 .وک قرش زکلاب كنغللارق هسقاص هلیحو و .رارولوا

 هدنلخاد (a (رڊوا )ئیش

 .روینل و

  ENو و وص هرزوا  Eص اقلامدر 

 غاط ءبولوا قوئوص هد عیطلاب هد رالج عفت

 یخد دءهووا هسیا هدراراب و یداو یهدنرکتا

 .رد هرزوا یلعسو دح كنهرارŞلا نازم .ردقاعص

 یار وط 0 ا ۸ ها ۷ یس ۹ح  EEك

 ؛بولوا یرلبا كب تعارز نف ,هدهسیا تنم زا

 | توج ۵۰۰ هدنلخاد قالارق .ردعورم ی ۶

 - وا ملا هب یدک ۵ .۰ یراضعا «بوالو هصارز

 2 «ےلشاب .رول

 نوا و نیک «هزبس .بروط «هبرآ ویادفب

 .ردقوح ید یر راج

 هاب یواح یرلجاق آ هویمو رلغاب هدرلپداو ضعج
 بول ر د شرت هلماقها رب لوس رتامروا .رویذلو

 كمر دشت هیلها تاناوح .رونلوا هرادا لزوک ك

 «سلاتب «فالو .رادراح

 یعاص و یمیمط .ردنرابع

 وا لمکم یرلت را.و یمس كنيلاها ید هدنصوصخ )

 19۱۳۲۹ ۰21۱۲۸۸ هدنخرات ۱۸۸۳ بول

 رک ۷ «نوق ۱۹۰۳۷  رغص

 ی ۳ ۷ 1*۰ و زوموط ۳ ۵ ع ۳۳۵ ۰

 ۔وا قوج كب یرایخا عاوناو یتداءم .یدیا دوج
 ۱ هدراز مساو كب یرلت دعم تیک.ا و و بول

 «یالاق نوشروف مد ېک یغیدنلوع

E HESE BS E 
 A۸ دار وتو هدرادقم زآ یخد هوبج هللا ریقایو

 كن هفلتخم نداعم هروک هنقیتسا اتسا
 هده ك «بولوا  هدنتءسو مود ی ۳۰۷۳

 - وب و «راقبچ «لوکو روک هنالاوط ۷۸
 .یدنا رولوا غلاب هفئارف ۳۲ ۲۹۰۰۰۰ قعف كنم

 یرلقاجوا هراسو یروماج ناسرو « نیتنایرس «ص رص
 «بولوا ردق زوتوا یسهسدعم هام ءردقوح ید

 الع ینیدلراةیچ

۳۹۳ 

 ا هدزو كنم هم و

۱ 

  Eےب رع ۱۷1 قوح ك هدننایم ی رلب 0

 “کم یلخاد

 هلا یلع و فرط ره E یاک عا و ۱

 گ4 و «بولوا ىر ەق راف تاحوتسام هدهحرد ۱

۳ << 0 

 EY ا

 ۱ 0 E ءووادناش «رتسا .ردقوت وص یرثک |

 عن تص قوج ر یر هعابا نروشرامو داتسیات

 «بولوا دوم« یندعم زوط زکااب . رده اک دعا ص

 ۷ 38 .ردقو ید یرلوص لزوط

 ا فرامم -- .یتراجم و عیانص و فراعم
 قالراب كا تابوروا یرهش غیسویل «بولوا یرلبا

 ره هابط صوص ا ىلع .ردندنمولع ز کا

 هدنس هفلتم هتسلا برغو قرش «بولوا یرلبا

1 

 مس ب E . ۲ gg RY کت حب

۰ ۱ 

 من

 ودراو یدرک اد ۳ E نرونفااراد

 ۲ «تالعلراد و نیلعلاراد ۱۸ هدناخاد كعالارق

 هلن مال آ «هدروک رب رهش قلا رش

 ۱ هیصوصخ بت اکم E «یدادعا بم

 ص۱ « عیانص نریم كورن
 ۲ ,هلابق نف ۲ ال

 3 رح ۲ «قیسوم گو هر عیانص ۳ «قدانم

 کم

 دنابتاکم .رددوحوم

 رج زود ۲۹۱۰۰ و تکرا ۲۹۸۲۱۹۲ هرلتو

 رد ماود

 تعارز و تراحو عام قوچ رو ېت
 هیولوا هدنددع ۲ ۲۰ ۵ هاد

 E عو ره e ا

 هانص تال وعم عون ره هلغف و هدقملوا ار >ا یر

 E شک كنداعمو رود .ردشمزاو هتارکم ۾ هحرد

 اد كتکاع یتافک مدع كن هبضرا تالوصح

 مارا ام یترلتشدعم یسبل اها نالوا قیص

a ۳هش راف یوم رب یس ونح  

 : ۷۰۲۹۷ هدنذالارق هسفاص هدنګارات ۳

 عرب :E راو 2 تر ام ر اع ۵۱۲۳ ۷ هدن و

 ۱ ساماد زر . یدا مدعم هلم ۲ ۸۰

 1۴ ۳ ها كر 1 < هعکاب هلن اق « هخوح

 هرب A8 « دغاک . روم یتاجوسنم راسو
 ۰ ات راف تابورعم و < هک EE وت ربیسا

 ۱ ۳ تعاس هلبرهننک ام لوب ریمدو رویاو و
 ود ربمدو یراهش راف صوص هنهاونا را هتک"

 دو یقیئا یرلهشر اف ¿ ناسرو هردقوح ك یر

 لوا ا هتلود هنن «هدهسدا لکد ردق یتیدلوا



 ترم EE را 5

 زکلای «بولوا یرلبا كب یف تعابط .ر
 یک تالدلعو قاکاکحو «روبنلو هعطم ۸۰۰ دن

 هردن ربا كب ید میانص ردنا قامت 4 ۹ ا2ا

 .ردراو ییاکد فاحص ۰ ۵ نیس
 انتم هلا هیعانص تالومم مبطلاب یغد ترا
 جوا نال روق, یونس هدف زکلاب «بولوا ب

 شیر و نخی هدنتیف قنارف قوام ۲۵۰ هد راز

 ىر هللا .رينال وط یراج ینجا ۰۰۰۰و ٤ر

 حاص هتاف ریس ةدنن وت كا ی دنا ۶ لا

 هفرط رهو قیصك. ید یرللو ریءد یک فی

 هد۱۸۹۰ هرودنآ لاس یر «بولوا رن

 ۔ وط هرتمولک ۲ ٩۲ یعوج كنطوطخ نر

 هانشاو ۲۲ صوصخم هب یو .هدنره هما . یدنا 8

 «بولشیا تی هلباروناو o سرا

eTهس وش ید هتالسن وط  - 

 هس رلف رط دم گن هما آ در دملطدتم تو قوچ

 4 وس نالوا هبهبنجا الام ا ا 9

 7 .ردهدایز ندقنارف نولم ۸۰ 8

 هسقاص س .یرلیهذمو ناسلو تبسنح 2

 -اها ۳ ۵۰۰ ۵۱۳ نالوا رک ذ هدن زاقوب <

 «كيلوتف یروصقو ناتسورب ی۔۹۷ هدزو ند لا

 كەناملا یسلاها نکا و .ردءریاسو ید

 ها ناو هوا یو هلا هبلاو ه دن سیب رع لامت ام ۳

 لصا .ردطولخم «بولوا نوسقاص سااخ و

 هنم و (دناو) بولوا والسا ئ . 4۶ دق *یلاها ؛ ۶

 ۵۰۰۰۰ کلا ا و .رایدیابو

 LT اک رانو تو لو
 یاغاط نالوا ىرالع ندامم و عیانص .رد

 ۰ ردهدقل وصوقو دیازت هدازآ 5

 هیلام *ءوق «یسهیک۔ ام تاوس# ,یسهرادا لوص
 و 1 a قه وکح س و

IA 

 ا را هل دلح اد ید 4 من ا یتعب نی

 ناکا 6 یسالکو تشه ر ق اد رظن ا 3

 ۸٤و بک ندراک | راسو ناز ا

 .هدزو یونس هع” وفل .ردق. صاهد یسیلاه

 قا ص
 بکس نداضعا ۸۰ هلینایعا سلج رب تراب ۳۳
 (هدسرد) یاب قالارق 1 ردراو یلاوء.۰ ساجر

 نزواب و غیسیلل ,ناقوزا ءهدسرد «بولوا یرهش
 ییاضق ۲۷ و مقنم هغاعص ابو تلابا ٤ هلرلعتا

 فا درک یفلروطاربعا هنالآ یرکسع .ردیواح
 هدرضح تقو «بودیا یک یسودرا لوق یخ ۱۲

 ندناطب اضو اصاو ناکرا ۱۳۱۷ هلا رق ۲۲ ۱

 ودرا aT هدرفس تقو .ردنراع ناو

 .زامهتلوا نیست هلماع لغت وط رس یرړادقم ڭا

 قاارق نولم ۱۱6 یسهونس فراصم و تادراو
 نوجا ES روما هقشب ندنو «بولوا هدیرهداژ

 هردراویمهحدو رب هداعلاقوف هدانز ندن وام ۰ ۰

Saxe - Cobourg . ٠ ۰ 

 E 0 ۱ عو هسقاص

 وغلا نک لوا یزآ نوتبس یهوکع «بولوا
 + روتلو هدنم>> تح كن هقود ر رار هل هغل هقود

 ۰ ار و

 و هل ږغ هتود ( نکنینیم هسقاص ) ًاترشو لاش

 هدناخاد ی-دضارا هز واب ۰ رددو د# هلغالارق هربواب

 ياب رقو دو دح هل _.خا و ۵3 هن وع

 6۰۳ .ردراو یه رق یار هجم را و هیحات ر یخد

 هلا ۸۳ ۲۲۲ و EIS ضرع o. E هلب ۹

 > ءتولوا لس دن هرا قره لوط ۸ ۵

 ۷ ۳۸۳ یسااهاو هرتمولیک مب 7 ۷۲ و

 مقاو هد ونح دن 1 روت اا

 ندهرتم ٤٥۸ یدهسیا یلهضرام یسضارا «بولوا

 هنغامرا (نیر) یعهراح هاىم .ردقر یعاغثرا هدایز

 رد ( چا ) یباچ هعلشاب ,بولکود هنیرون (نع) عبات
 « بولوا تنم یدضاراو لژول و لام یساوه

 قانامروا ی ۲۸ هدزو كنسصارا .ردعور نص

 .رداعصو رباح یس ۱۷و

(Saxc-Cobourg- 

 یانالآ | وغ غ دون وق هسق اص

 ندنرلقل هقود ه-قاص و قدنسهربغص تاموکح یطسو

 نالوا یرتآ نوتیسب ةراداو ًاعقوم ندنربت .«بولوا
 هدیراقو .ردنکم ندنرلقاهقود هتوغ هلبا غرووق

 فن هقود رب تک م ییا و نانلوا:فیرمآ هدن رالع
 هروالوا راءتعاو دع تفوکحرب هلن و ءدزرکح ت

 1 ولیک ع برم ۱۹۰۹ ی هيس هحاسم ج زا

 یرتقم ثب هفود .رد.شک ۲۰۶۰۳۲۹ یسااهاو هرتم
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 راو یتداهم شب كل هقود کیا .ردرهش ( هتوف )

 | یخد عیاذص .ردزتمها هدهسا

 ما وغشم هرحلش كنرااها ,بولوا

 .ردنرابع ندنعاونا هوم و ه زبرس هلا راخذ شال

 هد>رد ی

Eوه  

 كردس) كب یرلسذح «پولوا قوج یخد یتاناوبح

 لکم SA E ا 0

 2 كور ردنا شل هقیشسب اتسا و هتفارفح هعبط م

 هرتمولدک ۱ Vo یرالو ريم د هردراو هد یس هن اخاتکو

 .ردهدنل وط

 هدنسهبمش هننتسنرا كتنادناخ هسقاض دو

 ۔ هقود رونلوا هرادا هل تطور د هو ردنا لاقتنا زا

 هنتدنک كتر ره دل قود یا .ردنرابص ندقل

 ۱٩ یتنهئوغ «بولوا ینانومبم سلم صوصخ
 کره روما ۸ 3 نادنروعم ۱۱ یكغرووتو

 سل ۔یکیا و
 زکلاب ندسل ها ,رريشنم هن صف 3 نت هریشآ رب

 # هدنر دقت یعو زا ی-هر ك اذم هوم و

 ٠ ور یروصف «بولوا هزاسو كيلوت ردق -

 ا ید کم یاد کاک
 هادا ا قوح رو نلعلا راد ۲و یصهوصخ

 ودرا لوق یر نوا كنهنالا یرکسص .ردراو .

 یرآ یر یرلهجدوم .ردنا لیکشت ینالارب كنس

 رشرکیا یر هوس فداصم و تادراو ا ء«بولوا

 ردە ااف نورلم قحم

 ۱ نکتشام ۵

 چاق ر هلا دوس ار « بولوا ندن رلق) هقود 4سقاص

(Saxe-Meiningen) 

 4 ۲ یهچراي كور ردم ند هچراپ كحوک

 ٩۷° هللا ۷۳ 4۸و یلامت ضرع ۵۰ ه٤ هلا

 یرظوطع هلام یت رقم «بولوا هدنراهرآ قرش لوط

 هوا لا < دم دنکشام زاد فست و شعوو
 - هزا یرلقل هقود 4تسفاص لمس ( خانزیا ) كراعاو

  TEهلن رکاست رب عو اوشا هلتصارا هيسور ۱

 ء«هلراعاو ۳۳ ارش ؛هل غل هقود غروینتل ۱ هسقاص و

 «هلداتسلودور خدوبچد اوشا هلیساضق رب كنةيسورب

 هسقاص اروم هلیغالارق هرواب و هلز الش سیار

 راعاو هسقاص ید اغ ٤ هلا هر وابو هلغرو وق

 هدنجراخ كدودح و . رددودمو طاح هلخانزآ
 راس هدنلخاد كتکلعو یرارب قاط رب زرفم یغد

TATA 

 ) یوو یاب 1

 5 ها۲ رار هلرلک تب توغو غروب وق یرکسع ۱

 5 ك:_ہااھا ۰ روندیا ۱

 3 ع زرنم قد شا ۰ ردراو یرلل دام هناموکح
 re مص ۲٤۹۸ ینه هحاسم زار
 دبروت زدم ۲۲۳ ۹۳ یساهاو

 ه ہا هض رام یخ «بولوا ترابع ندنراک:او لوق دلاو
 ۱ ۱و فعق هداز لدهرتم ۰ یر ەزت كرکوت كلا

 ادنسهضوح (ارو) مبات هنغامربا (رسو) یمظعا مسق
 مهراج هایم كنم قرش بونج ,بولوا تراب
 لاو ؛رولکود هرې ( ن٥ ) مبان هنغامربا ( نر)
 لوک قرش لاعش یخد یربن هلاس میان هنغامریا
 پولوا یتاشاط یغارب وطو هجرس یداوه .ردبا قش
 ۱ ٤ .هدزوت كنسضارا .ردراو ید یرلب داو تډنم
 ےس هب اس یتاقرت كتعارز نف « بولوا عور

 الدا لصاح زارک ییتبلکو نوتوت ء ستاتب هلراخذ

 ژویقو رینیص صولا لء و یبهیلها تاناویح
 : وک « بولوا قوچ یرلنامروا چد
 < تاب .رونلوا جارخا هتسا رک یخ هلنفلوا هرادا

 روک « بولوا تراب-ع ندنزوطابق هللا ریمد یداعم
 ۱ رده هجر دیک رلن دعم شعب راسو رقاب «تلابوق

 یسیااها رثک ۱ «بولوا یرلبا كب یتراج و میانص
 ۱ 2 او ۰. ردلوغشم هلنراحم و مدس هدراهش ر اف

 ۰ ردقوی-

 4 رو 072 قامتم هرمد یس ةفانص تالومعم

 عابد تاعونصم .هناتخم تاموسنم قو وا ءماج

 ۱ ادلمکمیرآ نوش هط رللو ریهد .ردنرابع ندهاسو
 فهود ر یئرا رونلوا هرادا هلتطورع« موکح
 ال و تایه رب تم ندرظات ۵ ءبولوا ترابع

 دراو یاو همم سلج ر تک نداضعا ۲ 4 و

 سس سم

 K2 ۲ الا ی 2۹ كنس ودرا لرق یڪ ۰۱ قوا

 ۳ ۰ یبکمد

 اا جن رب ۰ رددومو كيا وتق یرادم زا

ٍ 

 ۱ ۱ « قبلا راد ۲ <« یس دادا لځاد ۲

 > . ۲۸٩ و یجزانص دم E یس ص وصخ

 ا 8
 A فراص ءو تادرا 9 ۰ و ردراو یسادتا

 ۱۸ ۰ یا هقود و .ردهدایز ندشارف نوبام رش۷

 .ردمسقنم هاضق ٤ ء«بولوا یر ندنگرات
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 (Saxe-Weimar) . د 5 ۲ یا ھت

 و ۵ ك
e 

 ےہ پی



 i بم e8 و .Ne كفل 4
Eدع ك « ردراو یسااها ۳ 7  

 قرش لاشو امش ءا. ےغ یب جرا لآ
 ق توئح > هللاا 4تفاص ك: هيس ورپ ن

 رب كنيراقاط نکتیروت  ردطاع هاغو و اا
 یربن (لاس) ینترش مش .بولوا او

 نالو هدنتهح بع .ردنا اورا رل مبنا

 تولوا يلع قاغاط كا كدا هقود یساضق و

 ,هلیغا هقو د نکنیم هسقاصو هلبتلاا هسقاص ١
Eهل غللارق هر واب نوح 42 هقود روک ذم  

 . رددودح هلتلابا وسان هسه كټ هيس ورت ا

 . رد (ارو) یربن هعلشاب «بولوا قاغاط
 ینساضق (داتسیان )و SAE ا هدنتهح قرش ب دو

N 
Jنسار فرش عروق ندنتهح یی +  » 

 هلی-اضق ر تت هبسور و هلا ززا رغ یار ا

 یه عج وا ندیا لیگ

 ال Ê مک یھ هلا غروننتل | هسقاضو نکتنیم هسقاص 8
 یس هر اج هایم .بولوا قاغاط یسضارا 329 ٣

 هدنسهحراب ید یساوه . رولکود هنیرهن 4

 هلتعارز هعاشاب یسیلامها و تنم هقدلوا ی

 فور ۶ ارا هدنس هح راب یک ر «بولوا لو

 .ردبلاغ راراج هدهدنسیع>واو رلتامروا هدنس

 ندهیلحم تاجایتحا ینالوصحم ساتو هب رآ 3

 رب . رونلوا جارخا یرارادقم ررب ۳

 دارارهن راسو هلاس .رولوا لصاح یخ 1

 یخد غا غا هدنرارب ضو قحو هرم هو او

 هرادا لزوک بولوا قوج یرلنامروا . ر

 میحاش ار یتداعم .ردقوح یبهیلها تاناوح ۰ رو

 یترامو عیانص ۰ ردترابع لدربهد هتیکلو

 «ناسرو «تاحوسنم عاونا كياربا «بولوا یر 1

 تارکسم هرس ديو یازجا «نوتوت دغ ا

 . ردددمتمیر هناخ یم دو هن اغ اد ر 7

 ندا هقود ر ینرا روللوا هرادا هلتط و رشم تم

 یسالکو تثیه رب بکس ندرظا ۲ «بولوا ترا

 ۰ ردراو ام سلج رب بک نداضعا ۴

 | ۳۶ هو هلغرومنتل | هسقاص یخد او ۳

 رس هد هفت هدر بواوا هد

N ۱قاهقود .ردناتسنورپ یسیلک مق كنسيلاها  
 نوت هدراعا و نالوا یزکس , ریتم هباضق ه

 هرادار ص وصخ هنقتسن اتسا كن رلقل هقود 4_سقاص

 د ردراو کت و هم و راود ضم ات هلا

 هلمتفو هدن س هصق (اس) .بولوا یرلا ك یراعم

 نالوا نا یوم دا ۳ GE وب

 یلخاد ۳ هدنلخاد قاهقود هلا نونفااراد رب روهشم

 نیا اراد ۲ ءیعوصخ بتکم ۲ «یدادعا شکم

 یادت بتکم ۵ عو یناکم هلت میانصو نامروا

 لوق یجب ۱۱ یرکسع هبنالآ یرکسع .رددوجوم
 - راو .ردنا ا ینالآ هدا یک ٤ ٩ تورا

 قنارف نولم قحم رزوقط یهونس فراصمو تاد

 .هردهدنراهدار

 E هلا زاعح «بولوا E ho ءایدیا "| لاص

 شغل و نا 9 ه دنس هظخ رع> هدنشهر 1

 ندداع موق روک ذم موق .ردئومیم هدوعموق نالوا
 .و تروم و تیک و تو هد رعاا ةر زج هام

 «ندن راک تا تدایع هنانوا هلالیم هلالضو رغ تول

 شغا توعد «2- ند ی را اا ا ی

 یا للط ءزتحم ندننسدشک «بونعاتبا ءهدهسا

 .راقح هودیثیدر لماح ندانقر هللا نذاب .هنرزوا

 هلن او _.ح و  هلک | لح مو لاحرد هودو < شم

 - دنلوا هبصوت هنغوق ن ا كنسورواب

 «ندنر اکدتا فالتا یخد یهود رلن و «هدلاح یی

 ندهلتلق ةف رب نلک هناعا بواغوا هب هلا بضغ

 ۳2 خاص ترضح و وا كاله و وع یاد هام

 هداروا تراک هسدق هدتناور رو ه هکم هدتاور

 هدناروت هدلاح ینیدلوا ند رع ءایبنا .ردشعا لاحرا
 و .ردروک ذم یچد

 فناذ جاق رب ین 31 هحور ندها- هم ) ۱

 هک (ی !اسلا یراصن الاغ اص) نر دسر اص

 رار وک دم فای ص یش كف رش تادح رب

 ك نمد فا ( ملص ) تراس ار اک( ناقش خاص )

 .دص لصا ند .یدا ییشبح «بولوا اا

 كيو «بولوا ی لوک 2 هضر ) فوع 5 نهرا

 فاحو شفت وا هه هصدنفا هاندتلاسر ندنفرط

 .ردرومشماهد هلیبقل .یدیا شرو قاتعا ندیوبن
 ریارب هللا هیطبقلا ةيرام هک (یضرقلا خاص)

 خاص رکو ا ) س .یدیشلک ههندم ندرصم

e TO روا ار ی ۳-۸ N MP EA 



 لا ص

 .دازا كنهوضنلا ن نزام ندهباعم هنب هک ( لکوتلا

 .ردشلوادیهش هد (هعذرز رار هلکز وا «بولوا ییل

 «بواوا مع یم ا لصا هک ( ماقلا نب لاص) س

 .یدیشلرویب هم خاص ندیوبن بناج
 تموکح دو لصوم )س كلم ) ۱ ۱

 یسعچوا كنەيكباا كولم نروس طاص
 كنهروت دم تلودو یغوا دو ندلارو بولوا

 ۵51۹ .ردسنورو كننکن ز ندلا داع نالوا یسا

 تدم رب «بواوا فلخ هنیردب هدقشمد هدنخشرات

Eندنف رط یوا نیدلاحالص ص٭و اجو ىد  

 وا ء«بولاقا بلح زکلاپ هدنلا كو ,هلغفل وا طیض

 مد 8 0 22 رک نوک و راوتب شوک هن ۷ قحاو
 .ردشعا ت تافو هدنشاب ۱۷

 هد ر2۰ ( بونا نيدلا م 2 - كلم ) اص

 كن« وا كولم 0 تم وکح

 یفوا دار نیدلا رصان لماک كلم ,بولوا ییمدن

 فیس لداع كلم یردار كني ووا نیدلا حالصو

 یردارب هدنخرات ۰۳۷ .ردنوروت كرکب وا ندلا
 رب روسجو ردم «بواوا فاخ هریغصلا لدام كلم

 هوس تار ماتم را نرمق و . یدیا رادمکح

 ها گرهدنا اتن هملق ر هلیمسا ( هب رحم )و هسردم

 ( هرم كاع ) رلنو هک« یدشعا هماقا لوق كم
 لعاب وک هرخ الا «بواو ترهش هل مسا

 طاسم هرصم تیاص لها هیات هد لو

 «ندنر لکه تا مو ه هرهاق و طض یطایمد ,بولوا

 هدا هبرام كرهدیا نصح هدهروصنم حاص کالم

 ٩۰ عمو تدم ,ردععا تافف هد ۱۶۷ كلا
 ۰ رد هنس

 روس تموکح هدرم» )— ثلم) ط

 لند ه رخ كلام ین ندک ارتا نامالء

 : ردم ”ا EE کا ندنوالف ین و

 تلنهروک ذم لولم (لیصاع-ا نا دامع) یسیجمرب

 لغوا كسدلا رمان رصان كلم بولوا یسجم ۰
 هدنحرات ۷۳ ۰ ردنوروت كنوالف ندلا فسو

 «ٿولوا فلخ هدجا ندلا باش رمان كلم یردارب

 216۱ هر ندی وک یا ینا هلبا لس
 هردشعا تافو طاقسالا دعا

 A) ی
 .ردلغواكنابمش فرشا كلم «بولوا یریخاو ییج

AA 

 هنر هلا | صا

 | حاص 1

 ز وا تب وش ۰ ردشغعا تافو هدارواو «تماوقا |

 رز دن ۳

 ۳ ی ص

VAYانو ر هام روصام تم یردار هدنخ رات  

Eار ام لدهنس ق 3 «بودیا 7  

 قافلا سکرچ قوق رب ناناوم یکانا «هلیبسح ینس
 و هیرح كيلام ءاکن ویو ؛ شک

 لامالش تعوکح تبون <« بورا هنایاب یاود نوالف
۳ 

 موکح درص ) کل 3 ت۸ ۱ ۰ ۰ یر هستم 4

a۱  

 اونا رهاظ كم یر ادب هدنخ رات ۸ ۲ ء «بولوا

 دلاح یغیدل وا هدنشاب ۱۰ و هوا فلخ ه رطط

NE1 | طاق سا ه عمر «بولوا ا وک یا  

 ر
 ترد ینآ هحورب لندن سارعش نارا

 : ردع”ا تیاذ

 ۱۱۳۱ یانج لما نع ( -
 4 هاش ریما ندناحر تکذلروعت «بولوا مو

 د ریما ) ییجرب

 Eo . ردشعا تأعنو دلو هدناره . ردندن داحا

 ۱ 3 2 شا هد دما ندنتالاک كنب د رل رضح یاح

 : و ریش لع ۰ اوا توف هداراګ هدنخرا

 ۱ دکز وا تدب ود ۰ وتسعا ارحا ه درج دم تب وب

 اهداز شکبو غیت شکبوت لصو زور
 اره راتفرک زاب نکم رجه بشپ

 ۳۰و نالوا یس ۹٥ وافنمر هلاونع « زانوزان »

 مب دنل ود عاش رب هدنعسا خاص نکلا توو هنا

 1 رد او ی9 كنو ءبولب روک_هدنتک جە یخد

 ۱ ا اک ۲ یغیدلوا

 ۱ ار وش <« بولوا یناشخد یسیعکیا بس

 کر

 .مرکیم نوکن خرچ متس زا هاک
 مرکیم نورد دوس ما زا هاک

 بایک وج فادح شتا رد هصقلا

 مرکیم نوخو مزو- یو مات یم

 ار هناتسدنه «بولوا لناشاک ییعجوا

 اا هدروهال .هرکص لوک ها تحاتس ته و

 برای ییادج مان سکچه دونشت
 دونشن ۳ ش وک نفس ن نیا

 1 ,i ع ك یدال



 فناهمهاش و ریکتاهج .بودبا تحایس هناتس

 :یدنا شغل وا بصن هیصانم ضعب ,هلذغل وب ه دنتمد

 ا تدس وش .ردشعا تافو هد ۱

 سب تفک نوعج داشکب لعب نوچ مکشا جوه

 دیچچ, دوخت نوچ

 ناطلس رود (
 دن سه اه لیاقت ك 2 دف طاص

 ماسح جش «بولوا 8 ن هب همالسا تخ

 س تک 0 زا مدیجع

Jهللا دمع یگرق یرد . ردندنلسا تنیقاشم ن  

 . و یک اح رص و هطلغ یدنفا يحم هداز ید

 هیدتنفا هللا دبه یرهشیکآ مالسالا جش .ی :

 ندقدلوا ییضاق هندمو ماش .باح «بواوا دام

 لوتناتسا هد ۱٣١۹ <« هلئدوع هتدامسرد 28

Eيبا مور هد ۱۱۷۱و لوطانآ هد ۱۱۳ ۰  

 نشم دئسم هدهزوک دم 4 ؛ شاوای

 روما تدم برق هل هنس ق رب بوک هه

 خلوا . نفد ۰ ۰

 . وس ته و هدر

 فن هب رحم ثك_ءااع نر | خاص ن دل اس

 دا دم ندلا رصان کالم «بولوا ىزا ۴ ۲

 یردارب هدنخشرات ۷۰۱ .ردنوروت كنوالفو لق

 راد شم

nكر هلکه رادتوا مق و تا بد › 

 هردشمروس تموکعت ی ۳ ج هلا ی ۳

 ا هد ده و 7 1

 را E اسان طلا

 یره نرف یمدرد « بولوا یني دن كے ہار

 شمر وس تموکح تدم زا هو

 طف ەش دم و هک یرلان ت ۳ ءاغاخ

 .رد

 هددادغب هدنامز ةا دلا نوراه ,بولوا قد

 .و ندنسهلج یمابطا كملاراشم هذلخو ؛ شم

 شلدیا نيغكت « هلفلوا بهاذ هتتافو ابطا .و
 .هلوا كاص نب مارا یسهداز مع ك هنیلخ نال

 قفو» هاش لب هلت راهم لاک ,هلبا ا ینیدلوا ن

2 ۱ ۳ 
 .ردرتاوتمو روهشم قفاذح ران | هلو راسو اس

: ۵ 
 < شلوا لئا هنر كننطالش یر

 ۱ تافوهد ۱۱ ۷ ۰ «قرهنل وا لنع « هراد ال ادع) یا

 E E EE رکسعضاق هدهعلکاقو ؛ ش

 لمر كونو :

 دا هام ] دنیا لب نب

 لا
 le هللا دره ۰

 لو ۹ ۱ ۱ ىلع ن اص
 حافسلا سابلا وا نالوا ییعکیا و یجنرب كن
 ین هرم هطخ <« بولوا یک كروصنم رفعج واو

 یسلاو رصم ندهنیلخ بناج «هرکص ندکدشا خف |
 ق دنا هواوآ کلم ا و ؛ شاوا

 ٩ وا لس هسالو نیطبسطف هد ۱۳۳ رک
 ی. .زادا نیطاف و برغمو رع هدا٣“و

Eنوع وا هن هرکص هنس و ,بوللوا هلاحا  

 هنیطساف .هلکرت ىنكللاو رصم هدنز ن كالا اد. ۱

 نتوراهو یدهم یغد مهارا یلغوا .یدا شرلکچ

 ءلخف یراغوا کندو هد یاد امر دهرا
 . ردرلشلوا یسلاو رصم ید لیعاعاو تار لادص ۱

 اتمه تولوا ندا هم

 ld 1 كداب ر خاص
 .ردراو ییاتک ر هلناوتم « یدنیشقن |

 طب( | سادوم نجس
 ۔ رع هبداب یسیدنک «بولؤا یسّوم كنتاود ساد

 یسر كهف ر لیتوق «هدلاح یتدلوا ندنرلب

 رهش «بودیا موعه هبلح هد نګ رات ۶۱۷ «هلقلوا

 یاب نانلو لاو ندنفرط ا كولم یروک ذم

 ۳ یهروک ذم تلود ل طض ندؤاؤا ن هلودلا

 ا ندکدروس تم هوکح ر چواو : شا سيس

 هلرکسع ندنفرط رهاظ كالم ندنومطاف هد ۷۰
 هلا یرر ر دلا ی ده ونا شوالا ریما ناب داو

 هتترم 8 یداالوا هردگا تافو هد هر کیدا

 .ردرلشمروس مکح رد

 هدنرود ناخ مهارا نا اپ بو ام

Eندارزو نخ هترادص دنسم 1  

 هاشاب قعصم رادرتفد ادا .ردیل سو بولوا

 هب یدنفا مهارا ی«.انزور ناذل وب ى رحم ها

«aا ا “  
 تك مس

 اس

 هنزخ .هیسام شاب ؛بودیا باستنا

 روخا ريم و ندقدنل وا مادا هدنرلتناما رتفد و

 اف اعتمو نشد هقر زو هد ۱۰ ۵ و یماغآ یرعگیو

 . یدیا شلوا رادرتفد ۶

 ب رق هي هنس کا «بولوا مظفا ردص هنر اشاب

 یتالصفت تو رژ ندکدتنا هزادا قاود زوما تدم ۱

 دواد «ییالوم ندبس ر روطسم هدهنامفگ ځراوت ۱

۱۸۳ 

 2 هداز ناطاس هو ۰۵
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 ل
 .ردشلوا یفد هدرادکبنا ی-هزانحو «مادعا هداشاب

 ۱ ناطاس رود ( ی اشا اص
 تراد ص دنسم هدناتناخ دو

 هتداعمسرد .ردیاریمزا .بولوا ندارزو نک هبامظق

 هبرآ ون لک ندقد-نلو هدرلترومام ضب «كر هلک

 ىلع یهطرا,-ا هدنخ را ۱۲۳۹٣ .ید.شلوا تیما

 تناشاب ىلع یلردنن یسیلاو ریدلج هلیلزع تناشای
 عیفر هرازو هی را تسمه رص ین هترادص دنسم

 ضع ترادص نکد هنلوصو كهلاراشم .قرهنلوا
 OE اشاب لع لرد .یدیشلوایاةمع اق

 هجرت بحاص بولاق هدماقم و نوک ز وةط ا

 .هدلاح یضدلوا كرات كب تقوو EEE نوا

 زواصم ییهنس قج ر «بولوا قفوم هروما ٌةيشع
 لع هد ۳۸ , ا ندقدلاق هدماقم وت نامز

 ریما و هنکالاو ماش ندارواو قوس هتل واكو

 تک نع هزاءح تااح ءقرهنلوا نیس هفلح ام |

 هیلو باک هت هدنلوصو هب هنطآ هد هنیا شعا تر

 هدنخح را ۱ ۲۳۹ ءبولوا < هتماقا هداروا هلتع نع

 .ردشعا تافو هداروا

 ی اس ناطاس رود ( س ۳
 «بولوا ندلاجر نالوا لات هتبدنسم یقااشاب نادوبق

 هزکدقآ یئراق هسا ود هرتاکنا .ردللونارفغز
 هڏ رع و قرح يام س هدو «بوقىح

 ۱ ی چواو کا تدوع هلو اتسا ندهرف للو

 هنکللاو ماتش «قرهنلوا لع 2 ندترومام

 2511۲ و موا تم ها ته سوراو
 .ردشعا تافو هداروا نکدآ یدلاو هحسخ|

 وع”| ن بس ربع وبا

 ِ E ۱ یرذا حلاص
 لوط دب یخد هدوتف و هد دا مولع زانو ته

 . ىدا یحاص

 اک مم هلا درب« و شفخاو ءارفو او شا

 » خرفلا »اراک و « ه وبیس بت م ?O .ردشل و

 تکا هددادف » بولوا ىلە رص

 باتک» هلر ومشم نا راد هوح هل ناونع

 « هب ويس بر یمباتک ۰6 ضورعلا .e ةناالا

 یاعتم هراس هل رص  هدروخو یرلباتک یناونع

 هردشع تافو هدنګ رات ۲۲۵ .ردراو ی يع باتکرب

۲۹۳۰ 

 | روح

 ۹ E ءداز لب )

 زود ناخ نایلس ی یلچ حلاص
 لج ک كنب اد هحوق «بولوا ندنسارعش یا يع

 8 | هدافتسا ندننالاک هداز اھا لاک .ردب ردارت

 ً نوع 9 بردم هد هنردا

 : *دای هل ما تن اشاب مارا مظفا ردص .یدشف

 او تاواکم رهظم > هدنکب دتنا مد ك رهکح

 ردم یتهسردم اب داص هدعل < تولوا

 ینه سردم هبحارس

 لوا یسردم هب هام نه 1 رخ و .یدشفلوا نیە

 ۰ هاش داب تاج یخد هب 42 ر نس هصق داش زور

 ااو لاح هدنعد_ة" كلونو ؛ شلوا روم 0

 : هام تنه 1 یددفلوا ATG N ET رهمو

 یراصنا بوا اا كکب یحناشن یردار « بول

 5 ك رش مماح نالرا یاد رک ات هدنر

 ۱ شملکچ هاوزنا هشوک « در هدیا اشنا هڪ گاو

 2 ۱ ندنفرط دا ناطلمس هدازمش هد ۳ وا

 1 :بولوا رودام EAT EEE تاباکا

 ۴۳ودم بوا ابا هدنع دقت «ملاراشم *هدازهش یادک

 ِ .تدم رب «هد«سلا شغل وا نیس ات

 ۱ ۶۱ تافو هد ۷۲۳٩و ؛ شم

 ردک ووا ملطء وش هردلو* یعاشناو ماست یراعشا

 ورک ندمش ا وه یدتک نوچ رم یدل وا رخآ

 ندمش کی اند و لا م هدین

 اکج هیاوزنا نوتیسب

 1( نا

 u ی حلاص
 .is هلغل وا a ندةلن اصر وق

 1 ردر ومش» هل.تعاصنو ترادحو هلسهداءااقوف

 قوج ثب هدنعف گز وت . یدبا ندزغاعس

 3 ۰ یدشلووک ی مه و

 د فا |

 ود ا هداز حلاص

 ۷ «بولوا نرااع الا حوحصم دگر

 ۱ بوط یردب . رد وط هدهنردا هدنخرات

 13 هدنرود n EI ناطاس یدنفا خاص

 الا حش هدعا و «شفلو یتاطلس م اما هلم هاب

E aسیب و چو جو  

 مس

 8 هد ۱۱۳۲ هجرت تحاص 2 شلوا

 4+ ۲ ماش هد ٩ «یسالم ها السا ۰ ۰
۲۳1 ۹ 

 ا اد۱ «یسضاق لویناتسا هد ۷ «هندم ۱
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 6 9 هرادا یاوتف روما ردق یا

 ۱۱۹۰ ,هلکاروک ی تو اخر هنرص ضمب هل + سح ین
 - هءقاو تاکرح شب كا و 6 لنع هدن و

 هرکص یار «قرهنل وا یی هو هسور فالوط ن

 شا تاقفو هد ۱۱

 . یدیا تاد ر نسجمو یخ . رد تغ

 ناطلع ( یدنفا دمسا دجا ) ۱ هاو ام

 ناخ دوو عیار ناخ ینطصم

 ترم نا نم 4۶9 د یا هدنرارود

 ثلا ناخ ینط صم ناط )9 « بولوا ندا

 كن دنفا عاص د۶ نالوا شل و مال

 هدنراوح ناطاس ریما و

 ههم الاسا

 كوس كر دزفا نما مداز ز عاص هج رتلا یز 1

 لوصالایء «بوغوط هدن ران ۱۱۰۰ ردا

 هکم «هرکص ندکدتا سرادم رودو مولع لی
 لوطا هد۱۲۰۵ یتا لود تا

 N ۱۸و ؛ شلوا یرکسءیضاق یا مور هد ۱۷۲۰ ۱

 ق چوا و ؛ و وا نیم نشم 0 دن

 ندکدتنا هرادا ییاوتف روما تدم برو 4

 ناطاس او رک ندکدر و یوتف نوجا دید

 دو. ناطاس « قرهنلوا لزع هد ةف ناخن

 هد ۱۲٣۲٣۳ بقاعتم یترلسولح كن رلترضح (

 ندروما هرادا نوک زویو ؛شلوا مالسالا ےش

 ندهیغاب ةقرف .بواوالصاح تیروبح هلع < ر .

 هد۱۲۳۰ .یدشلراتروق هللا لاح جوک خد ی 2

 هب 4هس امس روماو 6 داش مولع رد 8

9 4 

 ربه ته )لا ا

E7 هام  

 ریهاشم یخد نقلملا تش هګدځ یس هريش م

 r هزدن رز سس

 ندنسارعش نارا (كربم انالوم) ۱۷

 دی راوص هنلا ده 4->اوخ بو وا ی

 دوت هد-سوط هدلاح یغنیدلوا ندندالوا

 1 ۱ یر
 تاب وش .ردشفل و هدیصانم ضا و ؛شعا تاشنو

 ۲ رکن وا

 یزور لصو مسر هک مایخ نارد بش هم

 یی ماوخب ئېش هک مدیما رد زور همه

 كماش قذمد ( هبحالص ا ا

 SENE نمشاو: هدنسدب ر لامش

 ثكنوساق لح قرهلوا هدهفاسم قاهقبقد ۰

 دوس هدن رق یلحا 9

 هب لام قرش ندسونج برع «بولوا هبصقایو هلع رب
 ااو هللرا هردم هلمتقو . رولوا دع ی ع وط

 یغوچ دارلن و هدلاح کی دعث «بولوا ر

 J كن رل رضح یل رع ندا یک

 یقارش ععاح منصم چاق رو یر هبرت تان |یلص قوح

 «بولوا هدنرل هدار ی

 ید هدنو ساق لح یهدنتسوا  ردلسم ی-هلج

 یرلءاقم ثادا ضد و یر دقص ترا_لص قوح

 هیلاص هلا قد .ردقوچ یرلهاکترایز «بوناود
 د22 اوت نک نادت هروا زا هدنسءهرآ
 یخد ندنرزوا یربن یدر < بولوا طاع هلب رلح اغآ

 فطا ی-اوه فی هر ا . ریلی هلرلب رب و و ی

 7 في لاص و یوم توقا .ردح رفم یرل هعابو

 لوص ك تم وهم یدر و دكا

 وېش ٥ هلساریخ

 نک ۷۰۰ ۰ یسلا ها . ردراو

 اصو یتنیدنل م یمءاج هلیسیشراچ بولوا هیرق كوي
 ثکا  بولوا یواح ینروبق كتعاج ر ندنیل
 تس نسل اها و یتغردنل و ند: اص ید كلا

 یترلقدن] و هدنبهذم یلینخ بولوالوقام ندسدةم

 ی طاص هلع-ا و یخد هددادفب .رودیا نا

 هقرایواهر هدهر زجو هلرب بوسنم هننکسلا روصنم
 .یدا راو برق ر مدد رف

 « هدلاح یغنیدلوا لناتسدرا لصا ۱ یاص

 )کا تا وخ . ودههاشا منی

 نع « بوأوا ندنسارمش ناتسدنه

 درایس امت هرهک ور هر نآ شوخ

 ققاهنت هک

 یر .ردسصسا كتاذ یا ندهباص | .,

 یغوا هک( یزامن الا ر تماص

 تان> یر د حج .ردشعا تاور ندادن تبا

 درادن نداتقا نت

 ۱ ۱ هلیسیدنفا هکت ماص یسیلداز كنيميقلا شارخ ن
 . ردشغا و رضاح هدنسازع ردن رار

 تكنرز رط و هدننالو نوز رط | وسام
 هدنسدا اع*بيغ مول 7



 یا
 «بولوا هلکساو هبصق رب یزکم كنغاخس كراج

 ۔رش لوط ۳۰۳۱۲ هلبا یلامت ضرع ۲ ٤۱۱۸

 ۔هرآ یرلیصنم كفامرا لشي هلقامربا لیزقو هدیق
 هدنیصنم كنغامرا دص هد نجما ك رفر وک یکه دنس

 «بولوا هدنرهدار یدک ۱ ۱۰

 كوبر .ردهزاسو یعرا مور یناثثو ملسم یل رب

 « رب صوصخ هرلمور هل بط رش عماج كجوک ییاو

 رب صوصخم هراکیاوتف و کیا صوصخم هرابنمرا
 تتکم چاق رب هلیسیدشرو یدادعا تشکم نایک

 یساوه .ردراو یتراحكاشباو یناماکعسا «یسادتا

 ۰۰ ییلاما .ردققاو

 اشک | یده-دا هداز ترار نزاب «بولوا لدم

 ۲ .ردنا ليدل یراک زور و لاو نسا

 راعثا ینارطا ءیک یفیدلوا زت یرلقاقوس كب هبصق

 ؛نادنشپ ذلوا یواعیرلقلفاطب ضمب و لاخ ندنانان و
 ندنفیدالباق ناموط و سس یزفروک ایثک او
 کد هرق نوسماص .ردیلهقدص و هک اا یساوه
 < بولوا ندنرل هلکسا كلدبا ا كنس هسا مع لحاوس

 لیزق صوص2ا یو كمف دلو رب كنيلوطای[
 ندنیدلوا یسهلکسا كن رل هضوح رلقامرا لیشیو

 نالوا روصتم یددم یغوط هساویسو هبسامآ

 یسهراجم تما .هدنااح ی.اشنا كنطخ لو ریمد

 یلابقتسا «بولوا زسهمش کج هدیا دبازت یتروممو
 نی هما قوسماص هدلاح یی دوش .ردق ال راپ كە

 هراګ داوم راسو راخذ نانلوا جارخا هدهنس

 ندهلکسا وو «هدنتی# ی-اریل یناژع نویلمر ان رقت

 ۱ و ید هب را دا و« سا و هعتما نریک ه یرجا

 بولوا هیصقر یسا ك E زا ندرادقم

 یررح اهم 1 هل.مسا ) سوا ) هد دو نامز

 هل ن
 هده ی لام“ هرتمولدک ۲ كنو سما ص کیدمش

 یوق ۳ یوق 2۸ شم ود هب یل رع لات |

۳ 

 | یسهیئاب راثآ شعب و یرهنارو هداروا « بولوا
 | ذاحا تای یرهش و دادرهم رومشم .رددومشم

 ۱ ها وصف 4->رد ی روم هدهرص وا 6 هلغل وا شعا

 ه رد یلعبص ندنف رط رلللامور ۰ یدغاوا لصاو

 ییدعش هدنم « قرەنلوا با رخت و قارحا هدنس

 هک ار ور سو وا ندنک مدت

 هب هام كلامو جت هدننامز ناخ دیزاب ناطاس م رب دل

 ا نا اا حفلا ولا هدمب « قرەنلوا مض

 ری هرات امر وا یرلف رط ةا هردهدنع اف را ۱

 ۲ «ماج «بونل و رژنامروا يخ

 هاو مر ۱

 ی هدف یخد یرراوح ندنفرط
 ےل كنب راکب كىناح تقور و ؛شغلوا نيمأت قره

 ۱۳ ام دیدی شقلو هدنسهرادا
 ا زا برن «بولوا یماضق کس كنغاعس كناح

 ۳ ًبونج « هللاضق هبنشراهچ ًاترث و

 اع هلزبکد هرف یخد "هل ایش هلیغاعس هیسامآ

 واوا کس لد ه رف ۱۸/۰۳ راز هلمس هح ان قاوف

 هود رو اسم ینصت هک« ردراو یسلاها ۰۱

 و یمرا رادقم زا هلبا مور یرکبد

 هراع ییضارا .راردملکت هللا کرت ناسل یسهلج
 اس هس ودج دو دح یړژکا كنسهراح هایم .بولوا

 اوا صنم هزکد هدن س هبصق نوسماص هللا-مرن

 دندی رغوط هدیرلضب .بولدکود هنغامرا دم

 ص هدن رلف رط قلا و زود یساوه .روا وا صنم

 یا هقیصزآ رب تک ها افق طب ىغا تولوا
 ي ۶ .ردمالغاصو نرس اهد هسا هدن رالګ عفن نم

 كم ینج و لیتیلک هلا همونتم تاوبح یال

 - .ردئنرابع ندنعاونا كنهویمو هزبسو ندنوتوت

 ۱ دایز سه تاناویح .بولوا قوج یخد یر
 ادا وا شلراقبح هلمتفو بونلو ندأ_هم ضمب

 ْ انو .ردکو رتمموبلا هدهسرورابشالک |

“RETا  Seif pS Eureص همی  

E ُ ̀  

۳ 2 
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FESمد ۲  

 د وذح عمق كاف . راقیح ا عو ر لوقم
 نکدوک

 9 : یتالو e .ردراو یرلجاغآ
 = رلهارآ < بولو هسوش رب لمم یرغوط 2 رکم

 ناسا رد هنو رخ و

 غاطرب یراق اعس

 د هشدم 6

 كن الو نیدنآ
 ۳ و هدنتی>

 0 ر 2« «بولوا غ رم زا

 اراق گنسهربزج ماسیس هدنونج كن زفروک
 نور زوا وک دا دازیکد ءقرهلوا دتع ردق

 اک ۰ یو طو .نروندیا لکم نور

 ۳۰۸ یبهورذ كك, دا « بولوا ودق

 ۔ كنغانس ندنآ و هدنکتا یلونج كفاط و بسم

 ردراو هب رر كوس al ا (نوسماص) دما

 ۳ وا هدیرزوا یرهارخ



 ندنسارعش ناتسدنه (یلعرذن هاش) 1

 هبونهکآ . ردیلداآ ناهح بواوا مناص

 اردا تافو مدار و سرا ۱

 وکار تړ وش 0 لکوتمو برشم می

 مسی رب ۶ زا مشکیم تاج ۱

 ار گعماعا ەر یفام تساقط ۱ ی

 ° وا ت

 دناغ ا ابیکش ارئاچ تندیدان م زا
 دناع ییاناوت و بات مرمسح رپ لدرد

 كټاذ کیا ندهمناقع ءارمش یامدق ۱
 : رد صاخ

 هک د هداز اطع « بولوا یهردا یسجرب

 ندکدتبا هیعرش و هيدا مولع لیصحم 8
 هلن ابط یارحا « بودا ملت 3 ی نف هزک

 - اعم و نیحامم مش نالوا یسهدرک بل 8 ید

 لىم صد هاي ه دع) .یدروشد

 4 یسارج

 كی كنار طخ هلنجمس كرب بول وا نيز
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 كب كیادخ ز 0 ردناتسب روقچ رب ۹

 لیصح «بولوا ندنغاتس درج یسیعکیا -
 - هسردم ی اهن هداوناتسا دارك ندکدت

 هدنرخاوا یره نرق یعن وا ٤ کیا لوزعم

 3 r تد وش . ردها

 ندع اونا مسج هسقیچ ماج هلک رجه مت
 ندعاور حور هبقیک كلاصو ىا

 كوت رولنکود ههنوط ندغاص

 كنغاط(ولفرت) نالوا ك کو مزتم ۸ 5 وا ۹
 ندباچ یکیا ندبا نامی ندنراکتا نون 8

 |مثرتسیافءرتن وا ) ندغاصو ( خابسال ) ندلوص ۵
 (هلوینراف) هدهفاسم یلیخرب «هرکص ندقدلآ ییرلپ

 ؛ردنا لک یدودح طخ ةد )ت

 ۳ «بوا وا ندنسا رمش نارا
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  ۳ 9هردقازوا یلیخ ندزکد یدعش نیا ۱

 ی ۱ ص

 ندغاص .( هقرک ) و ( ههاس ) ندلوص ەز و

 (هلنوس) ندلوصو ؛ ریل آ یغرلیاچ ( غیر یان ) یغد
 هطخو ء بورک هناتستاورخ رار هلیسل ا یترپن
 ندقدلآ یغاح («نیارق ) ندلوص یغد هدنلخاد
 واک 4۰ هدنراهرآا و ,قرلرا هلوق کیا هرکص

 (هردوا ) كرهدیا لک هطآ رب هدنفان وزوا هرم

 رکید و یاچ ( هچنموا) لوق خاص نالآ ینمسا
 هشدودح هتسو لوق یبا و .رل آ ود ضعب

 ندلوصو (هیلوق) ندغاص .داروا .بوشلرب هدنلوصو
 کیا ندیکی هلی ذخا ینرلاج ( هرقاپ) و (هنوا)
 لوق لوص نانید ( غورتسا کیلو ) «قرەلربآ هلوق
 ییدودح هنسوو ,هبها وغرو هةسوون (هقجو وس)

 رارکتو ینراربن هنوا و هننوس یلوق غاص نارآ
 ها هنسو «سایرو لندذغاص هرکص ندکدشلرب

 (هقوو) ( هووتا) ندل وصو یراهنا هنسو اوز ۱

 هنندودح هس رص دا ندودلآ 4 چاق رب و

 هر هللا هن سوب ندغاص هدارواو ؛رولوا لصاو

 اهد و (ءوانماد) ندل وص و (هنرد) نارآ یندودح

 دارفلب «هللا ذخا یناچ چاق رب ناک ندهسرص هدیفاشآ
 ۱۰۲ یسارحم .رولوا بصنم ه هنوط هدنکو ا یرهش

 رم ۸۱۸ ۰ ٤٥ یسهضوح و هرتمولیک

E N SEمن اس سو درام  
 جوک ر ارواو هدنامز قلفاروق « هده سرا اص

 . زاروروتوا هنرزوا كموق هعفد قوح «بولشیا
 بكم 0۷۰ هد هات هنوط یخد هدنم- وم قاقاروق

 كلا : هن وط و .بوکود وص هرتم

 رو هنرد هللا ماعا .ردکوس

 ۳ ۳ زر شما و فاش ین كب .بولوا نرد

 تكنراراوح اذه عمو ؛رایوق هنلاح قاقاطب یفارطا

 یسیروک یغاشآ ندماغآ ورا یس هانا *ءوق

 .ردزآ یخد یک

 ندن۔ارمشربهاشم نار 1 ۶
 رد ( ىلع دم ) ی م“ ء تولوا

 ءیدا یروظنم كنرنات سابع هاش .بولوا یلزربت

 اهعاش . یدشلوا لئان هتناونع (ناخ دعتسم) و

 «ع4> وب

 بولوا

 .یدشعا تحاس یخد هریک و هناتسدنه هدننامز
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 كيو لوادتم هدناتسدنهو نارا « بولوا یلاود

 یار وش .ردغلاب هتي كر قرقیراعشا «ردلوبقم

 توص هردشعا تافو هدنانهفشا هدتخرا ۱



 ی چ ۱ ۱

 تا زاو ندترشم یسابص هاش هیلارا شم تس

 :ردندنس هدمصق رب ینیدلوا شال وس یراودن هل دصقم

 نکدرخ ارحدق هل نایسن قاطرب ارهشیش

 راک زور رام ناتسم هس نوخ زا نکشب

 یک لوک ادیناوج 7 دهه وف
 راک زور "راهب یا " یئاوحرد یزا رذکت

 تب وش « بولوا یخد کر رامشا شم

 : ردید هج وا

 بئاص یدلیا كشم یغتاق ناربج یدک نداطخ
 زالوا ثكابا ناعا یرفک تعاط ناب صع نعد

 ندن-ارمش ناتسدنه (س ازربم) هلعما وو س

 ر هلساونع « لایا تآ ص»  بونلف ید یرب
 .رد راو ی هم وظنم

 2 د ندهساغع ءا رعش ی رخ 2 با
 ی

 رداع كنك کیا

 «بولوا یللوبناتسا (یدنفا س ۶ یسجرب

 ماود ه_زاق نوامه ناود و ا ط هد ۷

 درک واتس وش و شا تافو هد ۲ بودیا

 ابرلد نایموم بتاص هک لک هرطاخ

 هدنان وخ "هدید یدلوا زالاق تحارو باوخ

 وا" لهدنراد ( یدنفا س دم ) یسڪکیا س

 ر ء«بواکهتداعء-ےردو ؛ شم وط 3 AAT «بول

 فراعم تم ا ندق دل وا نبد) هسردم تدم

 E ک۶ا هعرق ق واهرآ رب و ؛ شفلوا تصل هذ کام

 . یدنا شا تع هت رلفر ِط يلا مود هلمک..ازمع

 بوشود هن رشء ه دعد < هلل وا مدآ 1 برشم قشاع

 ؛شلک لا هنیرومش تیاهن
 ردق قح هلوا ناود . ردنشعا تافو هداغشلا راد

 هدنخرا ۱۲۷۰ و

 کی وا تب وش .ردراو یراعشا

 راک زور یاقح مرع لصاح یدربو هداب

 ردنازوس اضق هآربب دن قا روا ادام

 هس هدام « اشا باص يد « 1 اشاب باص

 ٠] هللر ور تەجر
 ریھا شم نارا ( بلا ( را یا

 . رداناره « بولوا ندنسارهش

 - وا ندنرلب رقم كاخ روع افط .ردرومشم یاود

 قمزاب بووقوا ندنسیدنک هيلا رام ناخ « بول

 اوج هناذ رب ناروص ینکیدع رکوا بونرکوا یشرپ
 ندک.عرکوا هناخو كعرکرا ملع هناخ نانوق رفاسم »
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a E RIو ار  

r A0 5%  

E « Eاچ یزوس س و« ناخ رو" افط  

 یدشغعا

 ارم هر ندق دل: روق لادنسدح در وع اط و و

 يک و ه دنتم دخ كم اه دو رفظم ربما «بوراو
TO. 
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ANTE 0۳۳ 

 ف

 .ردشعا تافو هدنخ رات ۷٩۰۰ و

 is ۱ اب

 ا ۵ لاوس ) «بولوا

 .ردراو یسهموظنم ر هلاونع « یورسخ

 الشاب ثنهروک ذم
N 0 

=nتسارت یناشداپ ارواد ناهح درب  

 3 تسارت ییادخ یدو هتسیاب

 وا نددسا 2 ناربا (.راعلع مف) اص

 ۰ ۳ 3 هاش عح « ردنلنا رهط

 وش .یدنشاوا یسارعذلا كلم كيوب بولوا

 : ردندن راعمشا *هلج

 دراد اغوغرس نشور خر درکب طخ

 دراد اشاع تس ینرفو ینز كن

  ۰.< DPةد دام 4 ا 3
CC: 9 ۱ حابص 

 و ۳
 رەش سي 1 نرخأتم 7 | یحابص ٠ دو

E 2 

  4رصاعم دل رذآ ی 3 و ۱ ردراو

 زدن ترامشا *هلج یعار وش .یدنا یح ۲

 دوش هزاغرد هلالز نچ ئور نوح

 دوش هراز راهب زا لک قاروا

 نمچ نالا شوخ ناغرح هیغن زا
 دوش هژان سقق ناعیح لد عاد

3 
 دیم زا هدنالا هح وڌ ا

 -اضت یرازاب هطآ كنغلف رصتم اب

  7 aاس >|

  veهام تو ر دیک ی

Oتا مدو  

 هنا

 «بولوا نوزوا هرتمول. ڪک ۸ هب رع ندقرب

 + ف وا یا 3 .ردهرتمولر T0 5ا هدا شن

 د هقرشلاعتیهایم *هلضفو ؛رولکود هلوک وب
 3 ردبح .رولوا صنم هنغامرا هراس قرهق 7

 عن لوب ريد ندنک یرعوط هبه وقو هرقآ
 .ریشالوط یناحاس ینونج فالوک



 فسا هد برا لندنس 3

 ردمقل زو ناهدو مشچ مک. لادو ممو ني

 لع رابا هلف رح 0 هقشع سصاوخ لد ۷

 - هبناقع ءارمش یره نرف یحا وا

 او یا تانع ییا ی

 .بولوا فراءتم هک مد ( هداز ےکح) 9

n 

 «بولوا مزالم هنسرد كت هداز دنوم .ر دافط لا

٤ a ۰ ۲ 1 83  
 e ا 2 شلوا سرد هس مس ز دم 9

 «هرکص ندو دلو هدرلتار قوحر ۲ . هلبا كو

 وردک وا تب وش هردشع | تاهو ا

 مب ردمراب۶ ن مرهم خت دوش نب 3

 مپ ردمرارح مسر یتروص مهباس هدر
uy 

 مولع لیصح « بولوا له سور ین 6 ۰
 شا كولس هام قبرط هرس

 هیدیشلوا فقاو«بادح و رارسا«بودیا 0"

 «بولوا یسهیسراف و هکر رامتا هناف رامو هنفو

 AI دری ت 8

 هدعو :

 فاکش رپ هبنیلوا مسج هللا رای قشع غی ر
 فاشکنا هنورد زاک ندقشع پاتفا |

 تافیع مقمو مقشع هر نا

 تافص و تاذ زا دهدعم ناشت هک افرع "

 شرس و ناجادف هدرک لد قا
 تاجاح طئاس و دشاد تسود ردرب ۱

 تا کیا ندنتسا رعش هه 9

 ِ - رد,صاخ 1

  eشو ۵ دم دی كم اعم هاش «

 هنأاتس دنه یا نا ا

 هدهراحم رو ؛ ۰ شرم رک هنتمدخ تن اهعهاش ۰ « هلی

 رو وا تاب وش .ردشم وا 8

eتسیزوس ملاع "هلعش مركن ئ فرط او  
 هو اجا تسمادک غاد دنکن اراد هک نآ

 ام تاود ناسیو هعقو | یدنفا یجب ی

 ء کک «بولوا لدهرن

  هووتکم .ردیاغوا كن دنفا یسهف ا

 ۔ا٥ ندشنارادمگح یبهد .بولوا لیک ی

 ناود تكنارزو ضعي هل اهن نا ت هط وا ترا

 ندکدزک هدراهرغط تدم ر قرهنلو هدنناتک

 4:س و صز ناکاوج هدنتدوع هندامعسرد « ته

 هرخالاب و هاو د بصانم شم < تولوا ل خاد

 < هنا رض « هلام هل س هرصو هن ؟لروکساک نوب مه ناو د

 یرصگی تارنو هبساحم شاب «یتاما رتفد «یتاما ه رآ
 دو ناطام زودو موا بصن هلم کا

 مدنو امه یود را هدن رم س 9 ناجا هدلوا ا ۱

 رک شف یاس .ردشعا تافو هد ۱۱۸۳ و ؛ضفلو

  هدیا لاک او عج ی رلخم رات یرلقدلوا شمزاب كراكب

 یواح یییاقو EL جافر ر, فی هناغع تاود ؛ كر

 یادتا هز ا كتعاط نف E حرار

 یسهرابع «بولوا ا ا لوا كا هدنلوخد

 . ردات قص هلتناق

 ا ( - فنطللا دبع) ۱۱

  Eاشا ۱ ندهناغع

 . درو هجرتلا فلاس ء بولوا لدرصع یاداو و

 نکیا جک
 لیصح هداروا و «تعزع هرص« بناج رار هلراردب

 « هلکولس هب ی رکس# كلس تكرهدنا نونفو مولع
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 هلناونع لوا نواعم هلتسانم یت راهم ەد

 * شفل و هدنتیمم ر اعا یلع د یاو رصء
 ۱۲۱۱ كرهلک هتدامسرد هدننافو كمااراشم و

 ساع هدنحرات

 تلود یارزو

 ۰ ردباغوا ارم وح س شاپ اش نه را

NE,وسهر  

 بصت هنغلاضفا هبمومم فراعم

 شلروس هوت یسان فنص یوا هنر هنس هدو

 سا هللا لوا فذص یلوا هتر هد ۱۲۷۱ «یدنا

 هالا هر هدمبو ؛شلروم نييعت هتفلاضفا الاو

 3 ۲۸ ین دخل وب : هدهیلام صا م شب « قر هلوا لئات

 يبا مور نوجا شیتفت یااوحا كنایالو هدنخرات

 چاق ر هلتارزو ةر و بودا تع نع هنډناج

 وب هدنتراظن نوام# فاقواو هدنرک لاو تبالو

 تاسدا . ردش۶۱ تافو هدنخ را ۱۳۰۲ « قرهنل

 هلا هدد > لنوافو ههس رە صو-صجلا لع و هقرش

 ندنخ را كنودلخ نا بولوا انشآ هن رلتاسل ایوررآ

 را و خراتو ؛شعا هجرت هب کرت ارت ینرادقم ر

 چاق رب ردا تلالد هنتامولعم تعسو یقاعتم هب هقدتع

 هب هقتع راتاو هردان بک «ردششار «هوطم راثآ



 ر ب ص

 هلی هرب "عم بتک كس چاق رب هدننافو بولوا قاح

 روهظ یسهعوب رب مماج یلهتیتع راثآ یلتیق ك
 وا تب وش .بولوا یخد یرامشا شعب ٠ ردشعا

 * رد د هل

 ثبع هعاص یتفیدقاب هیهنیآ كهم وا
 هدهشییآ دازآ هدنابوخ یلثم یدلوب

 كواط نالوا کاخ هنرزوآ زهد هدنع

 هردنع-ا ك هعاق ر و 52 دنتسوا ۱ ترا

 هدنسهطخ هرهم هدنع یاصقا ]) ,ب

 ۔اوقو هدر لها «بولوا رب رب | 7 ۳
 کو هدنن

 هدنس هوا تب محض مد لا ءار وام

 ثكسکو < و 1 7 ۱ ناریص
 ع كنمو دارت ناسد ) هغ )و یفیدلوا یس هعلق

 . روبدبا ناب یوم توقا ینفیدنلوب یتراجت زکر صو
 رب هدنبرق یرهش ا اا
Eهمت هیروصن» هدعإ ؛بولوا هبصق ۱  

 مساق س لبعاعسا هدنس) رعش خیرات ۳۳۷ .یدشنل وا

 .یدشمآو ا انب ندنفرط هللا دیبع نم
 | مش | لناغع زرق نوا

 3 E 34 یربص

 یغوا كتك ظفاح یسهناعتک عاف یسجنرب

 یجهیساحم هدادغر هل ون ندنرلبناک هننزخ «بولوا

 یافو و ؛
 یراعشا و را قر .ردشلو عوقو هداروا

 :ردکنوا تب ینا رب وش .ردراو یرلام4قوحرو

 قاس یا بارش ماج مدیا شون نوص
 قاس یا باتش هليا تیا مرک همووط

 قاس یا بارش هشاب نیوقیچ مک ات
 قاتس یا با ول ندارا هلوا عقر

 ( اعم هنمان یسیع )
 یدروا هکیپش هار كاځ

 شنم یارب اتو ېپ زا

 زیخرب نکم ییهاک ابص یا
 شنکقرد هدد هم رس وج 8 ھ

 كفا لضفلاوا ,بولوا یهطلغ ك

 شلاق هداروا تدم لوط « قرهنلوا نیت

 روا تب وش .رداغو)

 ددقاب هیییمتیا درز E دل ره یبهرهچ
= 

 رلابرلد مدلی یدمس

 | ی
 ردراتید لئام

 تاد چوا ندنسارعش سرف

 ۶ رد صاح

 ص ۲۹۳۹
 را ز مات هناتسدرا ندنافاضم ناهنصا یسجر

 3 e ترب وش «بولوا ندنناداس یس هبصق

 لکشم ترا مدرک رسد اځ هکسبز

 درک ماوترب دلاخوا رضا مهحن یوزر هک

 | ,بولوا یناینصا (--ریم) یسیینکیا س
 | هدننامز یوفص بساط هاش « رد (نا زور)
 دره هداز هدم قایع یناود ء بولوا تابح

 اب « بولوا دوان هدمب « نکیا شعازق رابتعا و

 مات (یسراف) ادتا هردشلاق هدرطاوخ ینام | ضع

 : ردکنوا یعابر وش یدردبا

 داش اک زا نم ةتسکش لد براي

 تسینوت لکو بآرد هک قبح یوب
 رشحزور هکیرڊص لاشکی ا زج سب نیا
 تسدن وتلعسبارچ هکدشکی هه ات مسح

 ادرفنضغ یعسا « بولوا یلورص ییعچوا س
 و هات شدن یدردیا صلح ( بهار ( ادتا

 دحواو قو ؛شفل و ماددتمدخ ك 2 داریکنا ج «بودبا

 :ردکزوا تاب وش ۰ یدنا شعا تسمه هلبا

 شیوخ لصاعب لد زا تسلد درد ریو

 شیوخ لد درد هتخوس لد نم مءوک ک هک

 8 هلایمغ ندرص« ی ۶ر نوا ی
 هالانی دال فی رظ عاشر ۳۹

 ؛,رعشزرط كننامز رول وادان هد « رکاش یرص »

at 2 
 .دیاصق ض.) . زیاد دیادع لزوک كب یرزوس هزاوک

 ردشلوا ص وصخ ز ده بلاح هدنسهزا نکس بابرا

 تناشرااع هاشداب نالواجودع هدنسه دیصق ر

 دنا باطخ هل وش هنئدالح

 رفط یاع زاجما وا كستس -

 داز راک مدهسکچ یس هک ےک

 هتیشچر وير وک مد لوا كتمشد

 راقفلاوذ ییاق ردح ییسیدتک

 زیزع رصنب هللا كرصني
 رادتقا اضف. غيت نب رهک یا

 ردهدکل الط تح مکوا كشنتس

 تدح دادا لها شیاسا

 E ا هنس یارک شب نوا یاود

 4 ارمش نارا (یلع 2 از رب )

 ہے ء بولوا ندنسابج ناینصاو ا
 | یتراهم هدهقةیسوم تال ۱ مط و ه دعا ا

 2 وا یعابر وش .یدبا



 مزیخاجز قوش زا ۍیآ نوچ هک هت ياپ
 مروا تنماد رد مزیخرب هک هن قسد 1

 ماا هک هت اح لزم نیرد 6 داف 8
 مزیرکب هک هن ياپ یداو نیزک دایر

 باد چوا ندنسارعش : كارا

 ی ۱ وب
 رب. بولا یافداقرج (نیسح دع) ی
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 ناک زا نورپ تعسوز یرهش هچ
 ناسا ؟هزرربف و ناد نیکن ً

 لیصح هداراخم « بولوا واست یسیعنکیا ڪو

 هب هس دةم نيک اما ترازو هغد رش چد : شعا مول

 برش «بودیا تافو هدنخم رات ANY .یدنا ےک

 یوم « یف ¢ و التمم هداف ۰ ر

 هدنار ھ «بولوا E لصان 3 تانا يحاس

 یفیدلوب ترهش هلیتبسن (یوره) نودا تماق
 وس وم ۰ رو دنا ناس ییکیدتنا تافو دد اسا

 هدناتکی ین اونع « نوش رثلاوحا مجار» )لت مای و)

 « هلنا یقفدلوا ندارمش بوسذم ههاتش رکا لب و

 وش .رودیا دیک ۲ لوق كنبحاص « هدکشت آ

 ردندن راعشا *لج ته

 نبا تاسلاصو عوکبم هدروآ رظن رد تلابخ

 سا ۰ تسلا "ما منکیم اتع ارتلاصو

 هنامولعم رب یاد هنلاح هجرت كن سیعجوا س
 ردن دنر افشا تای وش بوم هنل وا س اس د

 مديد افج نارجه من زا یزور دنچرک مغ هچ
 مديد ارت نوچ لدبم دش تحارب تن نآ هک

 نرخأتم ( یدنفا س نیسح ) ۲
 یز ربت لصا ن ° «بولوا ندارعش رج ۱

 كالام هطخ . نس> هدر هلک هتداعسرد «هدلاح ینیدلوا

 * شف لوب ر هلړخ اساتسا ار عش نواود ۹ 2

 زد ۋا ملطم

J1كرللت هراط انص هکتسد هناش  

 كرللت هراسخر هن تیغاط یکم کوک
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 وش .ردشعا تافو هد ۱ 8
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eهحور ندنسارمش دره و نارا  

 »۶ ردیصلخم كناد شب رز یدوب 8
 ى5 یی ود یرد بولت 4

 ی بل

 دراد نارجه بش قشاع هک تسیلاح هفرط
 ندید ناشیرپ باوخ دصو ندرک ان باوخ

afiبولوا یلراسناوخ (مئاه دم ) ییعکیا  » 
 ج وا تب وش

 لد یولهب زا تګ ر نامادب رهوک ما هدید

 دنكيم ايردب الاب زا شزید ماد ربا

 هل تراهم یهدیقسوم (--انالوم) یبیعچوا س
 وش .ردراو یسەلاسر چاقرب هدنف و «بولوا رومشم

 کا تش

 وا ناکس یروبص رهم یوب دنیای
 نم

 «بولوا ترت س 2 الو ۱ چ

 ر وا توش

 د نم مور نوچ دتفا شتآ ماج
 ب نم مشچ رد "هرایشتآ لک ره دیاع

ES۰ ۳۹ ا  aدام هاش رکا «بولوا لئادم یخ دز  

 ووکتوا تاب وش .ردشتیک هناتسدنه

 لد ر نام

 دربس نايم زا نامدرح لد

 دریم نامدرح

 نالوا یمانمه هدنغاخس ریسع كنء ۱

 ےک كجرکر یزکص فیاصت مر

 کتا كغاط ر ندنرهیمش كنارس لبح «بولوا

 هدنلامش كدر ع وا « قرهلوا هدنرانک هما و

 س.ودعقاو هدنتهح یلامش قرش كنسهلکسا نازجو

 هدنسیب رغ بونج یارتنم كنفاعسریسع یساضق اییص
 سو و رش « هلغاعس مدیدح ا ء«بولوا عقاو

 ۰ اصف ءالآ لار هل مت تا ۳ 1 نالوا یزکم

 لابح هرددودمو طاع هرجا رخ ید ۳ لمس

 مق هلغملوا مقاو هدنس هل ام نع كنم هلساس ةارس

 نالوا دتع هبوب لحاس و عفت و قاغاط یسیقرش

 تلبا و اص .ردءفاو E هما یسا رع مشق

 روغاز کلا هب د وا مثاطرب رک دو یداو یا هلرلعسا

 هد راتقو راس واوا لصاو ردق هزیکد تقو یني دفاب
 «هرود :یتالوصحم هعاشاب فاق .راروروق هدهمارت

 اضق وب . ردهزاسو تیویچ «نوهل «ماسیس «نوتوت

 ات راب ت92 ار ملا مز
 . ردیواح
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 تیاذ چوا 33 هحور ند هبا ته

 ترغح * رهطم جاوزا ۰ ردا



 ۱ ح ص

 هک, حبص نالوا یسیادازآ تن (هضر) هلسما ندیوبن
 ه دن رلقح (مهضر) ناسحو شدو همطاف و يل ترضح

 «مکلاس نل سو مکب راح نت برحانا » دالوا دراو

 .هطعساو نهرلادبع یغوا هردم ہا وار كز رش ثددح

 ت تاور یافت مهارا یورو هلیس

 هک. حبص نالوا یدیادازا كنو ءا

 ا هرزوا تب

 یهاعاا ن دعس

 مک ردب
 هلس وا یون ترضح ساب ه-هودو ۳ مأاق قرهنل

 رضاح هدناونع راس هیدنان 25 فنا تنش الا دن و

 ET رک همکار

 د یسادازآ كل زملادع ی ۳ وه رس و ردنا

 نذلاو « هک« حاص ید ردام د رو ی و | ۹ دمو

 متملعنا مهو اكو مکن اعا تک. ام بات کلا نوت

 اوا و تاس كس هع رکا تا ا م

 «بولوا نده امك | رعاش ی رح م 1 2

 - E ه4طاع ۰ ردیالوساتسا ۱ ی

 تابلنع رد عار تاقو SC NNTR نوکیا م

 وش .ردراو یناوید بتم عماج یتشراوتو دیاصقو
 در علعم

 راظتتا 2 م یمجح مهیکح

 راظتا هار کن یدلو ماکت دم

 2| هل ۱ كر ك 2 ۲

 ند رحاهم و ندا ( یا

eج مالعا لد لفرط ) هصر ی ترضح >  

 ۰ زدیر راکش رف نالاروس 2 هدن دج ینل رش

 هنس رل ةف رص د هدرتسر لند اح 4 .!اراشم ت ضوح

 . یدیشا رو توعد
OEE9 كول ا شب ٍ و وفط  E 

E۳  
 روماو هدناسدا و مولد «بولوا یس«>وز كنج رادع

 كوت E یار یلیبسح یتراهء یددهنتمایط

 هت رب هدننافو ك:ءوزو ارد رادتفا و دوفت رب

 هجرتةبحاص ءهلففلوع ېص ماتم هاب دیوم یفوانک
 تلود روما *؟هرادا تفو یخ « تولوا یستصو

 ی هلادبع ن دم ) یکی دلا بصن هکایجاحو ؛شعا

 لام هلدا-محا و تریف ك ( روصنلا صاع یا

 یهوکشوناش كن هیمال-| تءوکح یکه دارواو میسوت

 .ردش٤ا تافو هد۳۹۸ .یدیشعا دسزت

 یدبعلا رم ن دوخاب شا تع ن) را

 تبدح رب « بولوا ند هبا (یلدلا

AA اب هی (a۱ ۱ 5 3  

OT hn ۲ ۳ 

 د .سل دن نح راد یفوا .رد.س وار كف رش

Migr, هردشع | تاور 
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 ا
 | ق رهلوا هدنسرب رع لامس هرټمول دک ۲ ۲ ۵

 ERE 2 ا ائ روک نمره

 راو روصم و كوب كب هل .تفو « بول

 )رهشوب یوم توقاب .یدا یی رک تنامع ءهلغملوا

EEREكط  
۷ 

 :ذلو قوح یراعا و مالغاص و فیطل ك یساوه

 یرابنا كو رب نت را نیحو دنه و «یغیدلوا

 و یحاص راسدو تور كنسبااها .بولوا 0

 فن دلوا لزوک كب كن_ هبذا هلرلقافوس و یتفی دنل

 (ES OS کا ترضح .رودیا نا

 9 ندارمش .رد_تغاوا مف هدب رعه لاس یجب ۲

 دربهاشم ضسم راس هلبا نازوز ن د ی

 .ردشفل و تار

T (Sahara ( ۱اشرف  

 روا نسل ام تفصل كز ۱ ربک ی

 Hols لس «بولوا رر کف ك ه دیس هب

 ص ندقرش .رولوا 5 زا کلو هل ا وس ی NT طع

 كر حورو نالوا هداز ق وج ندنک | و

 را

 ج

۶ 

۱ 
۱ 
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 ۳ اٌع ناووس هدنبونح و یرلتکا# هقر :و سابارط

 ۱ . رودنلو

 بسر مهجاسمو دودج « قوم

0 
 ۵ E ۲۲ و اع ضیع ۷

 الات ,بولوا دتع هدنرلءزآ قرع لوط ۳۶۳ هللا

 شد «ندنخ دلوا نعمب هد كب یدودح بونج و

 كټ هب رب ر كلا: «قر هفاب ه ی مار تعط لنوہفارغ>

 یارح ید یسلبار طو نارف ل.صوصخو یم ررب

 ارم یکی ارس یخد ار E 1 دع ندربک

 هد دقت وب هک «ردرلدتسی ا كاللا دیدع داد هنلحاوس

 ۱ ناق رفآ نوتبو كوب ندنس هطق اپوروا ریبکی ارح
 رقت یس هریطس هچاسم «بولوا هداز ندنشا 2

 ا راح سلب ارط هل رهو ۰ ۰

 غلاب هبءرتمولیکم و ٩ ۹۵۰ +۰۰ «هدلاح یتندنل

 13 E نادوس و هبرر كلاع «هدهسرولوا

 7 من لات لوب ور ندربنک یا رڪ هدبولوا

 یخد رار نارغلوا دع ندارح هدیقارفج حالطصا

 ةحاسم كریبک یارع لصا «هدلاح یفیدنلوا لز



 د ح ص

 «اب و ندلوج رب قاموقو زود هلهج و یلولدم 3

 ثک ا بویلوا ترابع ندر ر روقح لدیم ندایرد د

 «ندرلیداو زسوص و ندرله و غاط قلابة یر ا
 ندنرلنیفب موق كرم هلراک زور هدیرلفرط ش
 ۳9۰ ی عافترا هرزرا تموم زدن

 سکعلاب ,بویاثا هریک یار .رونلوا نیمخت 3
 یمنی دلقبج هلرلع افت | كاهرتم ز و جاقر ندفرط ره

 یمیدغل و رب قتلا ندرح یاذ> ہدریبک یا رح لصاو
 شخ تشه د هنر فاسم و نیحایس دل رمیک یار . رد

3 
 ی

 .ردب دادتما كرا هرظنم ندم ور و ییاقالح لاح ن لوا

 قرهلوا كريس كم هننرزوا كراهرتو كرلغاط قال

 رب « بونبا هدنتروص لیس یراوص دروغناب ناف
 یسداوره اتداع «كرهشلر رلن مو «راهردنرد ا

 دارن و هک. روندنا لنکشت رلیداو شدنکو نوزوآ یک

 نفعتم ۽ اطر «بوکیر هدرار روقح شب ی ةاط ر

 ۳ هک. رولوا لصاح راوص یلزوطایو یو29 2
 یسه-عط نورطن و زوط ر « بووروق ءدتقو زا

 هدنسهرا رب داو هلرلت رصابو هو غاط یک و ر

 . روذلو یرل«ت موق ايو رهووا ضمب روتسم هلم 1

 كنيضارا تدنمربف و وروق یکو رنک یار هتشیا

 هتشهد و فوخ یرلیلو توا ترابع قدنیق
 <شلادوع مو كرك یار ردا

 كح هدیا لب دم
` dE 

 ی رش ل

 .ردراو یخ د ا كوس چاق رز

 یهدنتهجبرغ تنازف .بولوا مسقنم ه3 ط شب

 یکه دنقب رط یادو هدنتهج یل ون> قرش فمازفء(ىلب

 نانلو هدنتهح برغ كنو «( وبيت ) دوخا (

 كن و <«(

 ت و EE 2ا یر ناناو هدنساب رغ بو

 ( رارضا قرع ) 7 هدننيع یاهم درک یا

 اط قسدت هللا لسا ندرلن و . ردتراف نا

 تولوا طو رم هترص ر لوقا نرو رل

 كنا .ریشرلبا هنسه ون دودح كنازف تره ول

 تراش زدناکر زب .شغوس هلدتفو یسهورد 1 با

 لابج قست -ردراو یعافترا هرتم ۱۰۰۰ بولوا

 كسکو كلا ,بولو عفت اهد قوچ ندنو ها

 راقها)مقا و هنس ل بوح ك ۳ و

E : 
هرتمولیک مب

 توابع نو

 ۱ رک یار ص سس E لابح یی لا

 ۱ رەق و یا لدرح یاذح یرز وا ین دال وا نظ

raa ۱ رد ح ص 

 كعغاط ییاو .ردهدنهافترا مریم ۰۶ ی-هورذ

 ۷۰۰و ۰۰ یرالع شم یخد تره ی.دنسهزا

 یسهزاد طع یلابج راغفها . ردهدنرلعافترا هرت»

 «بودا طط لر نالوا هدایز ندهرتمولیک 7 ۰

 ترا,« ندرهلاب كسکو ندنرر هدناکش قماصاب

 . ردراو یعافترا هرتم ۲۰۰۰ كن هورذ هلغلوا

 هدلم كلهرتمولک ۲۰۰ هونح ندلاعث یابج (رآ)
 ۲۰۰ ۰ هللا ۱ ۵۰۰ یراهورذ كسکو ى كا.بولوا دتم

 E 4 ۳ ۰ ۰ ۰۰۰ رارضا قرش . ردهدنسهرا 7

 فذکهلبشال زونه ,بودبا طیض لحجر كلهرتمولیک

 افترا 4حرد « ندنغیدمهنلوا قسقحو

 ندرحم یاذح هسا رارضا یت رغ

 ۰۰ هدكوح قاموق یهدنفارطا .هدهسیا كسکو

 و شب ی ندنغر دلوا یعافترا هدایز ندهرتم

 كکوت E ق هنکازود كنفارطا اذه عم ؛ربااق

 ۰ ردنآ زارا ییلکش غاط

 .ردآ وه یع
 ردق هرم ۷ ۰. ۰

 ثحم ندرامنآ هدنسهرص یی رعا رک

 مدنسلاعش بغا یاهتنم زکلاب .بولزا تبع كجا
 ندنرانک لوص یغامرا هعرد هدندودح شک اس

 توس ى هدبة بونج .ریلس هنلوا دع بوسام هارص

 «بونل و هدنچ راخ در ببک یار رار یرلقدف كرام

 اد6 هدلربک یارعم قحمآ ءرددودءم ندنادوس

 وروف قوح ر ردنا زارا یتروص قامراو ره

 هلتناف و كو ك یرلضم كراو ءبولوا یرلبداو

 هک« رد( هرکس یداو : کوس كلا دلرلت و .ردنوزوا
 هللا هدوا قوچ رب نا ندنلابح راغها و لست

 ندن یشلر كب هدوا یهدنتهج تاف صوص ا يلم

 هونج «کرتلا ندنس داو (تساسافت) نالوا لصاح

 یداو کما نلک ندنلابح (زا))بو يازدا ى غو

 «هلا لوخد هنادوس «هرکص ندکدشا رب یخد هللا

 هداتاد یسهطخ ( ودناف ( > كر هدنا قش ی ی هصوح

 هدي برع كوب .رولوا یه هنغامرا ( را )

 ند هى ص قاوم لام اھد و ندن)ابح رارا قرش

 چاق ر رولوا یادم هنغامر | ر رو ذم هن دار هلک |

 ندن رک زا یا كنلا_.ج یلیس .ردراو اهد یداو

 رل داو قوحرب ند«. مقاوم کا كراغهاو

 هنیطنسق ندرازحو كسن وت ءقرهنازوا یرغوط هل امش

 یهتنم هرلطش راسو هنلوک دیرح یکه دن ونج كنتلابا
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 ر ح ص

 - راق كتادلاخ رازج یني كنرلهطآ هرانق .رواو)

 یار یخد هنلحاس یسالطآ طاع رحم هدنسیش

 لکد نو زوا ك هک« رولوا لصاو ییداو ر درک

 ندنماجا كنهدوا قوج ر یهدتهح وا .هدهسیا

 رشمسق كریبک یارک .رواوا لصاح
 کوب لا ,بولوا زآ كم ٌةيسن هنسیطسو مىق
 هلمع-ا ) لازغاا رحم ) قرهالشاب ندنل ابح ( یسن)

 یار ادمام ندرلن و .ردراالوا یهتنم هنلوک داح

 | ماطر نالوا هدنمکح رال وک شم وروق هدنګا دریک

 رلیداو جوک قوچ رب رولوا یبتنم هرارب تلا
 رانا هدهسیا وروق یسهدوا تاریک یار .ردراو

 هدنرلجما هلتقو «بوسلوا یرلقرف الصا ندن رلقاتب

 اک | ندنامالعو راثآ قوح ر یغی دل وا نا وص

 و هد انامز یترثک دارارومشا یخد یدعش .ریلىش

 ردق هنیرلامنم ا بوالشاب هم[ رالبس هدرایداو

 .راروروق هدلو یراب اشک او ؛ ررولوا لصاو
 یدهسا ردان ك رار ومغاب هدرببک یار هکنوج

 «راغای هرکرب هدهنس چاق رب «بویلوا لوهج نوتبسب

 ندُشارغ . رولیکود وص قوج كب تقو یفیدفایو
 رابا اط رب راف | هدنتلآ رب هدربک یارح قرهلوا

 جالوق چاق رب هدنررب ضعب .بولوا برج یفیدن]و

 كود یارضخ هرولوا تفداش هب یراج ءام هلغلزاق

 مشق [ رظن هنهح وتو تماقتسا كنس هبدوا نانلوا رکذ

 یابهتنم .هتزفرو هی یتیم هنفامرا رع یمظعا

 «هبیسالطا طع رح هبیرغوط ندبیغوط یسیبیغ

 ضد یرارب قوحر «بولوا بات هزکد قآ ین يدا هلن

 ف را هضوح ها جوک خاد قرهلوا زسح رخ

 یوتنم كرل داو ضعب هد دار روا رویدیا

 نالوا لصاح ندنس هل وط هلا وص كرار وة یرلق دلوا

 قوح زا هدنروص یاد > هةتا ندرالوک تقوم

 كلا «بولوا ید یر « هڪ“ » شمب یواح نوص

 (هرواس یداو) نیا ندنرلغاط شک ام یسهعلشاپ

 ۰ رد (هراروغ ةعس) ییدتبا لیکشت تن
 - وص زمگیدنبا فل رم فرط ره دریک یارک

 -هلوا کش لب اق یسهطق ر 2 «یدا هسا وا هدنر

 روح زسصياو دراز وروق وا ىجا . یدةح هم

۳۹:۰ 

 هدزوقط كس هبم و مع ؟یخارا قجبآ یرلموق فک ۱

 نزسقمابروغاب هلماط رب هم د ضع «بولوا یک و* |

 ۱ مش هرلطش روک ذم _ت قاهادشوتیج كربازخ

 ۱ یساق رش یاهتنمو هزل وک داح یرادقم ب كزسطسو

 هک ردراک زور |

 ِ رولوا تو ىر للت ۱

 ردع وق ولاربث کم درببکی ارحم یخ د هذاک *رظنمنالوا

e a 
 دا فو روالوا ریست (حاو) ہد رع ا

 رار | كوك قاط ر ررتسوک یتروص هطا رب هدنس هن

۱ Ey) لوص او ا كج وکر هک ء روینلو 

 ؛بولوا نیقب یبوص هكنبراویق ايو ,بونلو هدنفارطا |
 رادقم رو یراوعثا راس ابو ینرلجافآ امرخ چاق ر

 بولوا نوکسم رحاوو .ردن واح یالشیو تانام « 

 ريو اک ندرلن و ایشثک | یخد یرالو ناوراک
 .راربل آ سفن زا رب هخدارغوا هرلن و ۹

 ك ی۔اوھ كریبک یار — . یساوهو ماقا

 ره نامه « بولوا سباب هدهجرد تبا و قاعص
 نډرازیکد ,هلفغ ون هرمز سم لادح هدکلاع یهدنفررط

 هرومغایو بذج ندنفرط رلغاط و رلطولب ناک محویل 
 ك اعاد راراکزور نرک هریبک یار «ندنف,دنلوا

 لدتسومو . .ردقار تقو ره یزو دلوک و وروق

 تك جابر هعف د قوح هک ردقوح ردق وا كلا

 ر یفوریوق كناویح ابو ندنسهاللاص
 یارفع ردنا رونهظ قیرتکلا کک تم 5 ۳

 زودن هدیر لادن س هس رع سیاصخ نالوا هحاوه

 از نزودنوک . رد.اکق رف اکو وا هک هلا

 اس دارفتام هدنعنوک مرارا 3 .۷

 هدهکلوکو ٤۰ یف دقمح ردو ههحرد ؛هو حالده« 

 رفصلا تح ہیک ۲

 ره راک زور .رالغاب یراز زوم هارب راوص نانلوب
 روا . رسا قاحصص اتاد ‹ هسرسا ندنرط یفناخ

E. : 
 هدرلغاطو ؛ رتبا ردق هب هکر د ۳و

 قوج كب ارت کا تقو یفیدغایو ؛رک هنس یا شب
 كرك یار .ردنا لوح هرابنا یر داو .بوفاب

 نسا ندونجو نانند مو یلاح یلتشهد كا هجاوه

 ر یفل هتروا «هلفمر دلاق هدیرازوت

 یلزوک كلاوو ناسن؛ ,بوالباق هلطولب یم ريق

 قدتسوسو ترارح و «ندقدر دلوط هلءوق ینور و

 گران او راک, ادعام ندکدتا ثار قارسنامردرب كوس

 لدقلزسوص < قرهدوروق هر ندر ینرلمولط وص

 هد قوچ و ناتید بارس
 کوم ینرلذات دارهربوح ندلو بوتادل ۲ ییدحایس

 یاری س ۰ ینداعمو تاناوبحو تان ام «یدضارا

vw 
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 ءندنفی دلوا تام ريف نوتبسب موق داوا

 E e ee ندهنام | هو تن بس قو

 یجر كا «بویلک یرلیا ند ترث اني راموق

 e دش ی | «ینادقف كاتب وطرور

 مس ندیا لوح هزوت ندتسوبب و تدارح و یوق 5
 «ىرلملا كر عطقن ال قر«بقار هدلاح ر یفد

 هفار وط كن داعم ضمب یک زوطو ریش ات هد یسج

lêلصاح :دادمتسا هنس هه كتاتارنزآ رب هردنرلایا 4  

 نالوا شمک هلح ر یخ ارا یکس 8
 درح یرلقرف نان لفرط راس ار درج

 یرلموقت وطرو .ردرلاوا یواح ی وطر رادقم,
 هلاح ر قحهیمهناوا كم رحم هل راک زور یاری

 ریفارپ لوب هنس همی كناتابن قاطرب زج بوتو
 .وصحم و تاتا هدنسهرص ین رەت دارک یارک "

 بانج « هدهسريهنبروک بیر كق تم 9
 ه رط رب چه كضرا 9

 . هدنرلح-او یخد ا ِع «ندنفر دارت مور

 لاعثو ینونج و هدنرلهللاب شیب نالوا ریبعت دا ۱
 كاتا و . روناو یعاونا تاتا: شعب هدنرار

 كلام و نادوس یرثکا « هدهسیا زا ك ا
 کا رک یار بویءزکب ةا هرب

 هلرلبلاچ قاط رب یراعثا . ردراو یتاتان ص مخ

 ندرلجافآ یلنکید شب یرکو یرکا و هصیق
 ىر افا اموخ هرزوآ تک هدر # .ردنراب ۱
 كن با اها اروا یسهویمكجافا كرابم وب بو

 یار و یجاغا ۳ یک یغدلوا یشدعم رادم 3

 یرلجاغآ غمض . ریابنالاوق هد هفلتخم تاجایتحا ی
 شم . رونلو یخد یتوا هفلح هدرا هداه

 هدنراراذک نابل امد وا لوتد-؛ لدوصو هدر ۳ او

 ندا وضح نوساز

 < مداب ا هوا «نوسز «یعبق 9 زا

 كب . رونلو یخد غابو یرلجاغآ نوه لا
 برا «یادنب هدینالوصحم نالوا زآ ن 3

 دان «سناموط ,نافطب باب دی وا
 «رایخ ,زومراق ,نواق .قاسمراص ,نافر 8

 ندهزاسو قوما «رړونک تک« نویی «هیلو

 9 رد

 تاناوسح « بولوا زآ ا یخد نانو 0

 هدنرلتهح لابح رآ الت" عون رب زم لدي ۹

 و ح ص

 هدراد_ةم زا یخد سراب < یک یغید لوب تھک

 تنالبج و لازغ هلبرالاقج ۰ ردیه ریپ كب « هدهسیا
 رلن وهم و یعون نانید نادو صوصخا یی و یماونا
 ا هل رلشوق هود . ردزآ یرلنالت ریص . ردقوح

 راس و برقعو نال « بولوا كريس كب یرویط
 رلقبلاب هدنلحاوس یسالطا طبع رحم .ردقوج یتارشح

 ندنفرط یبیلاها یراهطآ هبرانق .بولوا قوچ ك |
 رصح* هرلحاو یسهیلها تاناوبح ۰ رونلوا دیص

 نیکر چو كچ وک هلبا یو نویق سنا فلتخم «بولوا
 « ردنرابع ندهود هللا بک سم تآ و ریضیص عون اا

 یمو نیوه ناند یرامم و یدنج یدام كود
 < ندناق « لندندو ڭم هود یدام « بولوا قوج
 كوب رثن ون . راردبا هدافتسا ید ندنتاو ندنسپ رد

 « بوذلوا لامتسا قرهلوا كني رلبراهم و نوا
 ءراریلم هدبا مطق لوب كالهرتمولک ۱۵۰ هدنوکرات و

 زوط یتدعم فورعم كا و هحلش اب دا ربیک یار
 رفع هدمب هدبونال, وط كابرا وص وا

 « رار دفورمم هلک ځد ( هح“ ) هک« راروقج یراکدتا
 هلادوس كزوط وب «بولوا یواح یزوط کا

 و . ریارالاوق هود كب ناسکس یونس نرعلق
 -و یخد ىزوط اق هدنرالع شب هقشب ندرل هڪ

 لتملک ید ندرا هع ۴ یه دنس هس غ لحاوس «بونل

 . راقیح زوط
 بس و یرلمه ذم و ناو تحت < یا اها

 هدرالوح اب و نالو نک اس هدنرلحاو داربیک یار
 هتیسذح و موق جافرب یسلاها ندا نالوح هدرهداجو

 ندهبربرب ماوقا : یراکوس كا 2 رلن و ,بولوا بوس

 نانلو ندهبجمز هبلصا ماوقا ء( قراوت ) نالوا

 هژرل یجحنز و ررر هلترعه ندبرملا ةریزج و ( وین )
 قراوت .ردبرلءوق یفرغم ای و برع نالوا شعثیراق
 رازج هدنسیطسو مظعا معق كریبک یار یوق

 «بولواردتنم ردو هنتهح ویکی ندنسهسیغ دو دح

 )4 .رارریتنم همس يا قرهلوا یونحو یا

 یماد هدئس هزا لئابق یرارحا

 دوخاب هل-ذمروا یراناوراک و هلکارک ام « بوالو

 هءعارز ینزح » بوبا شاي 1E 4 زح قدرت دک

 كرت هنبرا لوک ین-هفیظو قهاب هرلناویحو یعثارغوا
 هدي دزە رلب رع .ردرلمدآ نیا 3 رو-سح .رردنا

 هدهرام هدنروص

  9 ۳ eT Aفلا -
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 9 نک

 ینرازو « بولوا فورعم یخد هل بسا ( نيم )
 یرلنمداقو ؛راریقار ق.جآ ینرازوکز کلا لرتروا
 هن رم ب نکو كا لوبق یرارفاسم «بولوا تسب سس

 كجا كرت هراز یس هفظ و كا تاعر و تهرخ

 .ر دی رلت داع

 تراهط «بونلوا دع مارح اندام هم رب دنک قفقوط

 ۳۰۰۰۰ رلفراوت یلاعث . رازغا تامر هتفاظن و

 ۷ ۵ ۰۰۰ رلقراوت E هک راس وذح و

 رک یار لو رو لوا نا ردو :نتق
 یادو و نازن هلفارطا یلابح قسلو هدنتهح قرش

 لح ر كل هرتم ول یک میم قم ها ۱

 ۲۸ ۰۰۰ قحمآ ,هدلاح یرلفدنلو رشتنم هدمساو

 ءبولوا رلهدا نک اس اهد رلن و هراردت رابع ندس وفت

 ۱ ترا دوس ۰ رد رلاکد یه رطاخم ردو وا ه دنح رلناوراک

 كنبرائر لئابق دارفا « بوناشای هلترورض و رقف
 یک ر لیک درلقراوت ی راو اک

 < یرا لوک

 لاغنسس هدنسد رع مق اک یار و مدام

 ربرب رلن و . شر کات للك هدم ونح و نی_دن ههخ

 یا برع هش .هدرهسیا طولخم هلرلسزح یګز و

 قوچ ر .راردملکتم هلبا ییرع ناسل «بودیا هظفاحم
 . دالوا

 هدربیک یارص هلک وکو و . ردنرلهلبق انس دالواو

 یرلذورعم كا « بولوا مسقنم هل اق

۱۹:۲ 

 از 0 یو ات داع یرللو ناو راک دک

 رش ۱ ه وص 2 زا یرلت دلوا نالسم یرلبدنکب

 قرهناز وا ی رغودط هونج يك_ع) و ه نوح برع

 | ناسل ء بولوا لمعتسم یرلناسل وږو ربرب «یفیع
 ۱ یتوج ید ا هلرلقراوت 6 هلغل وا یو ینیع

 یسهلج ك ەروك ذم ماوقا ۰ راردانشآ هبیبع ناسا

 هنندنک گر بیک یار -- . رام قرط گوس

 ۱ یو میام راسو نداتعماو تالوصح صو

 ندسوفن كيب زویکیا رب هدیسیلاها نوتب .بویلوا
 هيرا تب ا هنوک رب هدناد دج یه وا ترابع

 ثكبایوروآ و هدنلحاوس کد قآ هدهسرغوت ی ه.سابسو

 کنم ريف نور عیاذم هلرا هلکسا نانلوت هدنسدش راق

 لئاح ر ارا یطسو یاقرفاو نادوس نالوا

 نارواک نمی هیظع قرط نک ندنجا ,ندنیدنلوب
 لو . ردکوب كل ی ما "ندنرظن 4هطق یرالو

 شعث ا مددو hl ۲ الثم تفو زمکیدید

  تاالد الو هقشب ندنراکک ناسنا و ناوبح نایروک

 ادرلت رص قاط ر < هلدادتما یرغوط هونج قرط

 1 كرلن وب

 | برع كرلقراوت رلإرع . رداكد هدنم
 هیعش رب كنون . رولوا لصاو کاو ۱

 رک هدلامش ,بولوارشتنم كد هتسیاام لح اس كن هم

 كرهدنا بقع یت رص كالابح یلیس و « قر هازوا 0

 ۳تا ك (راخ رافیا ( یداو ناازوا یو هل ام

 اود یرضوط هبرغ یرکید ؛رولوا لصاو هنس

 وط هبینرغ بونج « هرکص ندکدشلرپ هلرلاو» ناک

 لصار هت رپ (E ر ومش# فاو هلو رد 1

 یار .نوسلشالک ۲ یث رزکب هرلو زمیدلوا

e, AE ۲ 9 نم 

 و یرلقدارغوا یاسا كرالون ول .رزکب هنیرللون

 او یر لزنم بولوا ترابع ندراهکرت هلرا ویق و

 | قماعشاش ندرلهطقن و نایاراب هتسملآ وص كرلن او راکو

 £ ندر یدلذتسیا هدنجما كلوج «هلبط
 لک لع و , ندنفیدلوا دومشم یرا لو هدر

 لو یرلن او راک . ندننی دل و تمالع رب كح هدا

 كر جوا کیا رلن او راکو .ردراو رال اد رهام نوجا

 رلکدک اذه 2 بولوا نک ندوب و هود

 و رزم هک هک دمو رهده هنساسور قراوت هدرار

 یراکا-,ا لاو یر هصق كلا .بولوا ددءتم رالو و

 سءادغ هلبا ا ند کشا: ت ا ل اط

 ۳ . ردرالو ندهن قوزمو

 قر هارغوا هرلحاو قوج ر و كره ندرلهبن و
 یک ب عقاو اه تان رج لحاس كل وک کاج

3 3 1 

 و ۳ هطسا و ولاح و ءقرهل رآ یرغوط ه ی و:> قرش

 2 كن وک داح «كر4- شلرب هلق رط نیا ندیزافن

 ۱ .Ec یاد و ناتلوب ه دنن رع كروف راد و هدنته>

 اقدام لو کیا یسهبصق اق رولوا لصاو

 | بواک ندقوزص هن یر كرلن و « بولوا عقاو

 وتو و هص وح كاد وس 3ک نا (را) و
۴ 

 را بلاش برخ یرکید .رولوا لاو هنکلام

 لدرازح و ندسمادغ هدنس هبصق 1 ما) متا

 اداروا و ؛ریشلر هلش رط وا نشلر هد و

 ۱ اتم الا یرغوط هونج یر «قرهلرلآ یا هنب
 د كنغامربا (رح) هلرو م ندنلابح ( راذما )

 ss عقاو هدنگس رد قرش لار ییدتا

 ال. ,i ندرازح لدسمادع هدنعف وم (حالص نا)

 رغ لام“ كنغامرا رعت روک ذم «قرهنازوا یرع

 ید ندنس هب رغ تهج تشک ۱ هب وت کیت .رولوا

1 
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 بو ا ها فو رب 4 یر

 یزک م ناطق رب میات هنغاعس ییرغ لب

 دودح داری یا ره یهصق ین

 كنب رالوف ناوراک کا یارع# «هلغلوا عقاو هدنراتک

 وت کین « بولوا ندنز؟ اص و فقوم ليما د

 ط تاق و مورو و

 یلبارط . ردراو یرالو رینازوا
 هریک یاره« . بولوا هد فلچاو

 ردق هیوئوقوس و هصوح هلیش رط

 زفروک رب برف

 ا اداوم

 و < یک ینید-نا و هر هدایو نده ۹

 یخد 5 تاق و سادغ نالوا میات هال

 هرات نادوس یر ند و
 ن ۰ ,ندننبدنل و راحت دوم هنر

 یعاسم نالوا تاو هدزوا ثكد.ریوج هرازج یتراو

 بوسا هب رغ سلبارط هت راجت ود رار هل رلقل راک قو
 داربک یارصص یرلش رط قوزص و تاقو س.ادق

 ندرازج یموکح هسنارف . ردرللو ناوراک کاشی ا3]

 دیدم یطخ لو رمد یا هنا كاد وس نالاذنسو

 هرزواقلوا كلام «نتراجم كن.ط- و یاه رفا بقل

 شهردنوک یر مک اف هر ٤

 قفوم هل هنسارحا هنو تایقشک رلز و 242 زا

 رثناوراک نیاشیا هناد وس و رد زغال وا

 ارم كل هسب

 دو مت ون هدنر زوا قار ط ا اس رک ی ارم

 لدتیح وا ¢ ندن راکدتا قم" ی

 كتاذ 39 ر 3 هتحور لند هب اه

 هک (یراصن الارب> س رغ) : هردنعسا

e 

 رک ٩

 رج ڪچ ۳ هدف
 تورا فا ن ساق هک ( ی م مزال

 اولوت »:هدنرلقح هک ( نالس ن e . ردیرد

 لزات عام یا » غعدلا ن م ضیقت ما و

 ۇرا كنك هداج رلن و «بولوا ندن اک یفیدلوآ

 ناویح كح هلردنښ « هدلاح یرلفدنلو د

  هلغاروس در نديون ت بن اح «لدنف لوب

 هس وا )ےک یدرانشعا فا 8
 هللادرف ن رعد ) س . ) ی دم زلا هعصعص ن رخ“

 س + ردبس وار تك رش تادنح رز هک( ی ۱

 ندهفوک لها هک ( يج لاا لا نک مزاحوبا

 نسح . هک (یییقملا همادق ن ی ± هاو ها

 ن رغ ( س ءردش۶| تاور ند دنک اا 2

 كي هلهض نا تببحا ام » هك( ییهابلا عاقعقلا

 رد ص

 هل سالا هلض نا تهرکاام و مج اا
 ) .ردسو وار كف رش تب دح 6 هبنتحاف

 هلع” فذحا کیلا ىيساا شیق ن رک

 یرکذ هدنسهدام «فنحا» بولوا فورعم ید
 ندزاعح لما هک (ناذول نر

 «یدیشلروم لاسرا هنع قدوس ا

 ۰ ر دشمخ

 ا ءبول وادودعم

 دق و موش الو « هک( یرغل ةبوام» نب رظم)

 كانط رد تبدح « رادلا و سرفلا و اي 3

 لها E ةءادو ن رغ) س .ردنسوار

 «شلوا ا هدف اط < بولوا دود عم ندزاعح

 هزدیسیوار كف رش تب دح رب .ردشغل ون لوغشم هلتر اجو

 9۱ او ها ات د یا 1

E E 3ص 1  

BEREY ۳۹۳ ع) نایلستر  

 لع دم لوا رح

 هدننامز ( هضر ) مگ ترضح تا سد ء«بولوا

 دعا
 هد چو

 اتم فا رش عماج زب اھ دلع ِت ہدف و عوقو

 .ردقا مولا هک یدشفل وا

Eهک اه  Eیفیدلواندنء :ءآاقا  

 ۳ ردروک دم هد « نالا

 هبصق ر هد ع كسادنا

e 

 لاوکشب نا یخبدلوا
 ۱ ۰ روی دنا نام

 0 a ) | ماتا تاريخص املا تار دوخ
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 ییدنک :هلثلوا دېش هدنساتنا داسفر یسردامدح و

 تدمر «بوجاق هناتسدنه هلق رط لباک هدنادشنس
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 0 ً 3 د ص

 E درام ددا نيالا ردص € 1 ورا ندا

 كنناسدرا ندلا ینص میش نالوا یسالفا دج

 ES قداص دم )
 یاد | هداز ندلا ردم

 1 ۰ هلروس تعحاص هنس هدام

 | یونوق و ندلا ردص

 هقردب ن کیا 8 .ردبل هن وق «بولوا ندالعو حاشم

 ندماش تقو وا یس هدلاو نالاق لوط 0 تافو

 یرلترفح برع نیدلا ,ےع نالوا ش
 دشلوا تاس هاس هرن ارت e ۳5 جت

 بولوا یدب رف كن رص هدهنطاب و هب رهاظ مولو

 ۳ وم هرد_دیشش ع ریهآشم ہون 3 ا

 اک هب هسنوف

 دهجرت بحاص یخد كنرلت ض> یور ندلالالح

 « ص وصا « ۰ ردو م یغیدلوا ش | | مولو ا

 من ») 6 تغلا جا اف ی هبهآآ ت ناف » 2 و و

 ملت “لج رلب اتک یاو «تیدح حرش» همان

 د4نوق « بودنا تافو هد نګ رات ٦۷١ هردیدن

 1 . ردن وفدم
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 دن فعماهو ی 4 كە ا 4 خ رس و هلطح

 یسراف

 هو وص

 ۱ فل رش فوع# 7 .ردشعا طض یر سل

 ۱ .ردف وقوم هدنس هنا” 7

 2 ناف یرعه نرف نوا

 3 رب ندیم یر ریس | یددص
 بولوا فراعتم هلکد هداز یلداقوت یسجمر

 رود ینا ناح دیزاب ناطلس .ود ( یربپ ) یم
 ١ لج < هلغمالرا ندنسلاحم ارزو و ارك اماد

 .ئیدر دبا تراءءیاهدا ید هدلمر .یدریاس ینااوحا

 8 دو عللع وش

 ۱ رونلک ا هلکلایخ یوزوی هسمرو" لد
 رونلک | هکلاصو لک هدنبش نارعه

 ۴تا ینعش «بوآ وا یمتشا یبیعکیا س

 راسا هد ANI ؛ شعا ماود هنسرد

 1 ۳ دکن وأ تك وش ۰ ردغلا

۶ 8 
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 نوسلوا ناهج هاش كرکو شیرلد شیورد كرك 4
 نوسلوا ناعتما هلن لوا نج قشاع 3

 نیس اینا ن نج رادع دیعس وا )

 ندنییدحم و نیخ روم ریهاشم ) دما ۱ یادت ض

 -الادبع نن سن و ندنباصا كنيمفاش ماما «بولوا

 « بوزای نختران یکیا كرصم . ۱
 هنلاوحا جار كریهاشمندبا لوخد هرصم یت رڪ 1

 ىلع نب یح مساقلا وہا) یترلخترات و .ردشعا
 هدنحرات 11 هجرت بحاص . ردشعا لس ذن(یم

 ۰ ردشعا ت

 فیس »] ( سید نب روصنم ت )| قر ی
 | . تعحاص هنس هدام < هقدص هلودلا 1
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 و اطا ربقاشم ا 49 دص

 1 1 هرم منا قوح كيو 5 3
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Serbes (ندنماوقا والسا  
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 هباروا كناتسراجو ایرتسوا و هدنسهشوک ینرغ لاعش
 لامش كنبزکد قتایردآ لصالاو هدنرال برق

 «هس رص .راردنک اس هدنسهضوح هواصهللحاس قرش

 و ناتستاورخ «هجاملاد غاط هرق ,كسره , هنسو

 كرلن و .ردنوکسم هلبا لا یرلتکاع هبنووالسا
 داراب رص .روینلوا نیم سوفن نوبلم ۸ ارق یو
 .ایهلاف هدنلامش كنلابج *هلسلس تاپراق یرلنطو لصا
 .وط هیرغ بونج هدیدالیم نرق یجدب «بولوا هد

 .دنلو یدعش و زواج ییهنوط , هلئرعه یرغ

 ٺ ر ص ۳۹:5۹

 ۲ # :هدرلاروا و «كرهدبا لوخد هر یراق
 ران ون هالو ءقرهشی راق هلماوقا تاکو نایریلبا

 ۹1 كرلناقلاب یرلژ.ط رو ؛ شمشلرب «یقرهلح هبلغ

 اغلب ناک ندنتهح افلوو هدرلاروا .بولسا هنفرط

 افلب کیدعش ندطالتخا و ,قرهشیراق هلرراتات

 ودیرص هللا رانا راراغلب هلهجوو .ردشعا دلوت یعوق

 ؛اوقا نایریلباو تلک هلا برص لصا یغد رلبرصو

 سو صولا یلعو رلبرص . ردبکم ندندارفا
 وا انف هدهبجالادو غاط هرق هلا كسره و

 ۳۶ 2۱ هلزادواترآ یسا ینه هلرلنابریلبا هدبول

 بو هصبف یکرلوالسا راس یرلندبا جازتما و

 يلو نوزوا نکا «بولوارلمدآ لند ك وکو

 دکلام هناکرح و راوطا هنانامرهتو لند یوا

 سقودوتروا , بولوا ی, یناسدا كنناسل برص
 11 هنیهذم كلوتق و سور یرلنانلو هدنبهذم

 ارنوب .رارازاب یترلناسل هلنفورح نیتال یرلن الوا
 بونلو یخد ناسم هدایز ندنویلم رای هدنجما

 ردیلمالدونوا یرلق دلوا ا هدکسرهو هنس ود

 اچ هریرح هلبا برع طخ ینرلناسل یخد رنو
 هراروشیل

 ,êrbie 56۳۷16) هس ص دوا( هاب

 ۴ ناقلاب | ناسبرص

 کو نی « بولوا ندنسهرینص لود یبهریزج
 نکیآ كلسنرپ رب عبا هبهناف تلود ردق هبهینلک
 جاترا نالوا هباملاراشم تلود هلیسهدهاعم نیلر

 رکص هنس تردو «شلرو لالتتسا «قرهنلوا عطف

 ۱ .ردشفلوا لیوح هغللارق یناونع

 ما ارت هیرص س .یسهحاسمو دودح «یعقوم
 و ہد _زم ق ینرغ لامش كنسهر زج هبش ناقلاب

 Ne نالوا ARA هللا لاها برص «بولوا

 ۲ هردنرابع ندن#ل# رب ًابرقو لندنسد8 رش

 ٩ 4۵ و لام ضرع 4٩ ۸7 ۰۰ ها
 3۶ هدنرهزا قرش لوط ۲۰۳۲۹ ۳۲۱ هلا

 روندبا زارا یتروص ثلث« رب مظتنم ريغ «بولوا

 «ك هدنرلارحم هنوط و هواص هدلاعت یماصا دک

 دق هدارغا هلایث ردهدنرق هارو هدیونح

 ءو ایرتسوا هلرارم هنوط یعاشآ ندارواو هواص
 رحم هنوط هن الوا ارش بول, را ندنتلود ناتسر

 قوه ) ندءاوط . ردشلرا ندهیامور هلیس



 اقرش یراقو نداروا < ۳ دودح ند
 تا هيام كلام ندنتهج ین رغ بونج و اونجا

 یخد ا رغ ,هلیس هظح یقادوانرآ ینمی هلشالو هو 3

 ینمظعا مسق كنس هر رغ دودح .رددود# هلبا هن 3

 یبونج برغو قرش «بودیا لیکشت یربن )هبا 0
 بیقعل طخ هایم ےس یرنکا ید كن دودب

 هلا هعینط دودح ندف رطره نامه ۽ نو ےک دتا

 ۔ ولیک ل ۸ ۹ یسهییطس هحاسم 0

Êردیشک ۲ ۱۱۲ ۷۰۹ ۍسیلاهاو  . 
 كیاتسب رص ا یرابناو لابح «یسعیط لاح "

 جوا هتکلم كج وکو «بولوا یهضرام كب ى ارا

 2 .راردنا بعشت هدنجا كرر لقا ندفر ۲

 نانازوا ییغوط هنلدوانرا و هنسود كنلابح 7 ۳1

 كنکلع و ندنتهچ یلونج برع كل هم رص لوت ق :

 ندنتهج یبونج قرش « یک ینیدنازوا لوقرب هنا
 ۔ وک قرش لاءثو «رریکی لوق رب كنسلس ناقلب ۷

 هب هن وط لوقر كزلارح لا تایراق ید دن

 چوا و 1 هردیا عا ترا تک کک ندکدربو دب

 قوح ر هدنلخاد هس رص رلغاط ناک ندتهح

 یراقدلوا تفرک هنراررب « قرهلاص راهبعشو رالوق
 ؛رلردبا لصاح رب رب یلهضرام كو قاغاط «هدلاح

 رهرد لزوک, ضعب و رازافو راط قوحر هدنراءهزآو

 هک «ردقیشد راق ردقوا رلغاطو هردیا لک تا رارباو

 - هنلوا قرف یرلقدلوا بوسذم هثاط یغلاخ كنبرثکا

 دوواب ) یهدهنامع دودح یراکسکو كلا كنم رافاطا

 ۱۷۰۰ كنسیجترب «بولوا (هنینالب هیلوغزو (هنیئالپ
 هدلاعت اهد .ردراو افترا هرتم ۱ ٩ كنسبخکياو

 یرلغاط (نیاام) و (هنسدوغاب) هدن رق یدودح هتسوف

 (هوولل) نالوا هدنفاصتلا لع كنسيكبا بوثلو
 هدن:يح بونح .ردراو ییاغرا هرم ۲ كنفاطا

 ككولا تكنغاط ) قینوئایق ( عقاو هد هيام دورلح

 .افلب هدنتهح قرش .ردهدنمافترا هرتم ۱۸۲۲ لگ
 كا گنغاط ( هنینالب هراتسا ) عقاو هدندودح ناتسر

 نوت «بولوا كرکوب هرتم ۲۱۱۹ یسهورد كسکوب
 طو ص هنسهلسلس تایراق . ردماحم عفت كا فن هس رص

 - ون ) یسهعاشاب كنم رلفاط ىتهج قرش لاعش نالوا
 كنسهورذ كسکو كلا «بولوا یسهلساس (هینیول
 .ردراو یعافترا هرتم ۱۱۷4

A 
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  یهدنتهح برغ .رونروک یک درفنم یغوچ <« بویم

 ب ر ص

 هڼوط « بولوا قوچ كب یرابناو ی.هبراج هایم
 ۔ هقرش دودح هلمظعا مىق كنس هلام دودح یغامرا

 هنوط هل مات ناتسبرص «هلغمرآ ینرادقمر كنس

 یرب هواص مبا ه هنوط .روږنلوهدناځخاد یس هض وح

 ۰ رودیا لکم نسیب رع مسق كن هلاعت دودح

 مق كنس هر رغ دودح یر ( هنرد ) میا هب ہواص

 هدنفار وط هب رص ندفاص « بودیا لک شم مظعا

 چوا و نارآ یدودح . رل | یخد یاچ یا رب

 هنن و ردنا نایرح هدنجا كن هب رص «هقشب ندرپم

 کوی اثر وب ,بولواربث جاقب رولوابصنمههنوط
 اروم یم مسق كناتسب رص .ردیرهن ( هواروم )
 ناتسراغاب رو « بولوا تراص ندنس هضوح كنەو

 لوق ر زکلایو ندرلفاط یهدندودعح هام كلاع و

 قوح ر ندا نام هد ناځخاد یدودح ناتسراغاب

 هلاعش ندنسهروا تنه رص < لکشتلاب ندرلباج

 «بودیاهظفاحم یماتیسهواروم راغل ءهلناب رد ییعوط

 روم هسرص ناک ندنتهح برع هدنرطسو كټ هس رص

 هوصوق یخدیسهواروم هب رص وبشا هریشلر هلیسهو

 (رابیا) نریک هبهیرص ندنغاهس هنتشرپ تكنتبالو
 لیخ یربن هواروم هرکص ندعاقجاو .رباآ ین رہن

 هدننایرح نالوا یرغوط هلاعش .هدلاح ینیدلوا كور

 ینراوص اهد كاج جافر ندلوصو غاص «هلماود

 «رورلا دهب ندرازاغو راط ماط ر « كرهدیا عج

 هک «ریلب زا هلوق کیا « بوشود هنسهووا هردنعم

 هب هن وط هدمغاشآ اه د یرک,دو هدننرق هردنع» یر

 ندنفص نمي یسیونجمق نوتب كناتسبرص .رولیکود
 نوت «بولوا هدنلخاد یسهضوح هواروم یهداز

 هسیا هدنسی امش مق .رولکود هربنو یسهراج هایم

 یرب چاق رب رولیکود ههنوط هب ی غوط ند رعوط
 كنبصنم هواروم یرلهعلشاب داران و ۵ ,ردراو اهد

 - ای و ( هوالم) ناکود ههنوط هدنفرط تلآ
 هان دودح ناتسرافلب ًاةرش هلبا ( كپ )نایکودهدهتشید
 هللا هنرد . ردیراربن ( قوت ) نارآ یسیلاعت مق

 رولکود هنیرهن هواص یخد هدنسهرآ ىرلار هواروم

 (نلام) هک « ردراو رهن رب هدنعسا ( هرابولوق )
 .ردنا لکشت ندیاح جاقر نا ندنرلغاط

 زکلای ‹ بویلوا یرللوک نایاش هرکذ كن هبرص
 كچوک ضمب هدنرللح مفتم یهدنتهج قرش بونج

 شمب هدشرف یرقات هواص و هنوط و یراوک



 تل لص

 كجوكج اق رب هدنجما كار کیا و و یراقلقاطب
 .ردراو یخد یسهطآ

 تموم یساوه كناتسب رص -- . یساوهو ےاقا

 تیام نزای هرارلا نازم « بولوا لدتعم هرزوا

 .ررتسوك هحرذد ۲ رفصلا تح نیذیقو هحرد ۰۵

 نسا ایشثکا « بویمزکب هنسهنسرب یسهنسرب قجتآ
 قوم ردقهنره هسرص .رديا فلخت هروب هراراکزور

 هحاوه «هدهسیادودعم ندنسهس وذح تلاع كنایوروا

 یکه دنس هيبونج تهج «بولوا باشم هب یطسو یاپوروا
 منام هناولح كنبراک زور بونج یعافترا كرلغ اط
 راطقا یلوا لئام یغوط هامش كتکلعو ؛رولوا

 نیشیق .ردبا ےدراب هنتارس كنسهّناوهلاوحا هلامش

 «بوسا یراراکزور قرش لاعثو یب لامعش اینک |

 هلا اوه قیچآ ییضکیا و ؛ رریدفای راق یبجنرب
 كريس یراکزور بونج . رربتک یغوئوص وروق
 روماب «قرهدصدا یاوه توو ییدشا « بولوا

 نکن دنزکد قتتایردآ یساوه لزوک كا . رربدفای
 بولوا تقو کیدسا یراکزور یلوذح برو برق

 یلنیرس نیزاي و «رریدفای روما لزوک نیشیق
 .ردهدلادتعادح یرادقم كن رارومغاب .رولوابحوم

 هلساناوح و تانان و تالوصم « یبضارا

 صوصخا یلع و یبضارا كناتسبرص س . یتدامم

 ردقهنره «بولواتبنم كب یرلبداو هواصو هواروم
 بقامتو « هدقفلوا ارجا هدلوصا کسا زونه تعارز
 عون ر, هلیس هرصهنس جاقرب بولت لوصا تطور

 هدهساا هدکلر دنلکب دیخاراهدمب كر هلک | لوصحم

 للیخ < درک ندک دتسا تب افک هب هلحم تاحامتحا هب

 لصاح تالوصحم ردق قح هنل وا جارخا هدیرادتم

 رصم یرادقم برق هنفصن كننالوصحم .ردهدقلوا

 ندنو یعیمت هعاشاب تنهام ءلاھا « بولوا
 قا هتالنوط كس نوا شب یونس «هقش ندقدلوا
 معق كننالوصح راس .رونلوا جارخا ید رصم

 كرم یللا قرق یونس ندنو «بولوا یادفب یمظعا
  واح هبرآ .ردهدقل وب عوقو تاحارخا قل هتالنوط

  ردهدهجرد نچ وا تابوبح راسو فالو ءراد

 ًایرقت یونس « بولوا قوچ یغد ینالوصح ریونک
 .روبلو عوفو تاحارخا هدنتعق قنارا و نوىلم قحر

 راصحا ةهد سد دنایوج امدقم یخ د ین ال وصحم نوتون

 تب ودح و قرش ردهدقلازآ یر ندنذاخما كنل وصا

۳۹:۸ 

 وج و ۳ بلا فلت یفوچ

e: 
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 ةلوا بارش ییبخ « بولوا قوچ رلغاب هدنرلتهج
 اب زکلا « ندنرکدلت یتاوصا یلامعا « هدهسیا

 رهاب هرم رابثاوهزبس .ردل وبقم بارش گانبرارب
 ردکیرا یرهوبم لو كا ء بولوا قوچ یغد
 ارخا «بول دورو رادقم لتیاح دهوبم و

 اد ( هنوماشا ) هدیرادق« یبخر < یک یفیدنلوا

 3 .رونلوا لامعتسا هنحارخا ندرانو قار عونرب

 ۱ ہم راسو E مداب «ریعبا ءزارک ءدومرآ

 ۲ ید یعزز قوماب اربخا .رولوا لصاح ید

 هزوب دلرلیبرص < ردشفل ۲ جات یا ۰ قرهنلوا

 یک رق دل وا لوفشم هلتءارز «بولوا ی وک یناسقط

 | .ردتهارز ییلوغشم یخد كنعسقرب ندرلیا هبصق
 9۶ كرام هس رص هدننامز هناغع «هرادا

 او هلبجآ یغوح دراهم یربندتقووا «بولوار وثم
 او یعح هتب «هدهسيا شخل وا لبوحم هب هرات

 ا زار . ردقوج یسهیلما A هلع ءانب و
 خاد هس رص « هروک هقئسناتسا را نالوا

O E 
 کج ۵۸۰ و نوقف ۰ ۵۰۰ « زوموط

 اونف كمر دشش تاناوبح قجمآ هرددوحوم

 دی دل واه دقلقارب هنم راشاب یدنکت اناوبح ,بوفلم

 اھ قرش ۰ ردیداع یرلسنح و فیض یرثکا
 نرلنویق .رودزسررضیسنج كرلتآ هدنفارطا راجعازو
 رزوموط .ردتر و نيلاق «هد هسا قوح ییغاد

 وقم ب هلطومالب هدنرلنامروا هشد»

 انتی قنارف نویلم کب نوا 2 و > بولوا

 ۳۳ ك

۰619 
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 a «نکیا قوچ ك هلتقو یرلنامروا

 ارافرط یراقو كنم هضوح یر هترد ا
 راجتا كنرلن امروا . .ردەدةمنو رلنامروا ہےشینک

 دلو ترابع ندعاونا راسو FF «ماح «هشيم

 رو نطق هتسارک .راراراب هنعطق نودوا هیحاشا

 ۶ تناع برص ء بولوا زآ كب یراج انآ

 رص هحراحا و تانا .رونلوا لاخدا ندارتسوآ

 هفرط 2 و اپوروا یطسو راسو هالا ندفرط رب
 هردماشم هنبراطقا ناقلاب یخد

 کلو روک «بولوا نیکن ز كی هبرص هجنداعم

3 



 باز سا ٢
 «نوشروق ءریقاب «ریمد «یکینیدنلوم هلتیلکت فارغ
 تلایوق ¢ لک 1 ستانةم < هویج .نوهتنآ ¢ 1

 هرزوا قمراقبح نداعم هد هسرص رادلامور کا

 شمراقیچ و ؛ یدرلشعا لیکشت هرئاد رب هجر 1
 قجنآ ءرددوهشم مویلا یرلقاجوا كرلن دعم ىرلقدلا
 . اقیچ یرآ كب كنەروكذ م نداعم هدلاح یی
 یرلشاط ایفا رغوطیل هلبرارصمهدکن رره .رد» دقلر
 عاونا «بولوا قوح ك یسهندعم هایم .ردقوچ وند

 ۰ ردراو د ىن هبا جافر عفان هاما

 فراعم و 3 تا ینراجحتو میانصو فرا

 قر یر ندهنس یللا « هدهسیا یرکز ونه هوم
 .ودهدک 2 |قرف قوج ههتسندهتس «بونوط ی

 هد هرص «هروک هقتتسناتسا یلوا هنس ید ندنو

 فاکم ه ءهیدادها بتاکم۷ ۷۰, هیات 9 131
 ثانا رب < يتکم داع 0 نیلعاراد ۲ > هیصو 9 :

 یدرک اش زواعمی۳ ۰.۰ كنونةلاراد .ردراونوئژ

 طو ص اکو و ایمدافآ رب هددارفلب .ردراو یم ۳

 هزومرب هلا يا داور یواح یدلح ۰ ۷"
 هرزوا قمردشرل ۷ هب هل اطم ینییاها .

 فراءمرشن كرلن و ,بونلو یغد قیمج تئارق ۲
 ردو رک یتش كوس ك ه دنص مت

 تعارز كنلاها « بولوا یرک ك زونه عیانص ی

 رک رد هلق و نیو تاناوبسإ
 هنسدقرت كەرانص یلوا ترابع ںد بوک كه

 ندنف رط رلنداق هدراوا هبلحم عیانص . ردشلوا 8

 هننرلتاسوملم یدنک لک تال . قایش .زب نالما

 از هتک ام قند هن رص نوت .ردنرابع ندرلش قلس

 یسیاک مش هدكرلن ود و هدنددع ۰ قجمآا

 .ردفوچ ید یرلنمرکد وص .ردنرابو ندنمرک

 یعهش راف هرب چافرو دم رکو هلف وط چاقر هددارفأ

 ۔امز هام "ءرادا هدننوک رهش رب هدنورب .ردراز

 ۶ ید امت رای کو الف نالراپ هد

 هل ملکو لا لزوک رادقم لیخ هن

 ۶ ۰ یاحارخا ءبولوا یرلب | ردقوا ك یراق

 ناار .ردهدنرهدارقنارف نوبلم ۰ ینالاخدار

 «یرد ,تاناوبح راسو زوموط «راخذ عشا
 رظعا مق كنتراع .ردن رابع ندا

 یگ

 رددوحون

 دهن

 | راد ۷ میقنه هب هبءش چوا هددارُغل و ءیسیلاع

 ب و ۷۹2۵۹

 «بونلوا ارجا هللا هناشع كلام هجرد یمکیا و
 تیسنارت . ردٌزج كب ینراجت نالوا هلراتلود راس
 داوم ندنک هجراخ هن بواک ندحراخ ینه یتراجمت
 ۰ ردهدنراهدار قارف نولم ۷ یونس یخد ه را

 مل٣ تاناویح هچلشپ « بولوا زآ تب یتراجت یلخاد
 ربان ردق زوب هدنلخاد هبرص . ردترابع ندنیتاصو
 هقناب ر a هلا هقناب كور ر هددارغلب .رولٍروق

 نه رت يا هرزوا قلوا هدشډ یر هددارُغاب یرو

 ددعتم نوجا لیهس ینراجم ۰ ردراو یسهقناب كالما

 ندیک هاپوروا ندنداه-رد بولوا یرللو ریمد
 هدشینو  كر.< ندشینو ندنبوکر هش طخ كوب
 هدارغا كرهشلر هلق رط ناک ندیوکساو كالس

 ۔ وفارق ندلوصو ههردنسک ندغاصو ؛رولوا لصاو

 2 دلوا یرهسوش .رتازوا ید هبعش رر هحاو

 خاص هت افشا راس یر هواصو هنوط . رد مظتنم

 .رولوا یرلعدرا یلیخ هنلیهست كراج «بولوا
 هسرص بس . ی رله ذم و ناسلو تساح «یسااها

 ۲۱۹۲۷۰۰ <« یک ییدلند هدیراقو « یسیلاها
 ند٩۶و روک ذ یسهدایز نده هدزو ,بولوایثک

 تادلوت 2 تولوا) قاوح تالاه ۲:۰ ردئانا یژادق زا
 «ندنفب دل وا 21 تانفو یدهسا لکد قوح ردقوا

 دیازت هدنتیسن ۲۰ هدکب هدهنس یبیلاها كتکلعو
 برص یزوقط هدنوا كنسبلاها .ردهدکعا ویو

 هناک ذح « نامور یروصف ء بولوا بوسذم هنهوق

 رلب رص نالوا نکس هدناتسب رص .ردنرابع ندهرتاسو

 « بولوا زا ندنبر رب كنیدارفا یعوق برص موم |
 ندرلب رص ی دنا زاع و غاطهرف كره ء هدس ول

 تاورخ . یک ینیدلوا یرلقرف هیعاساج و است

 رر اغلب ن ردزآ تب یراقرف ید ندران والسا و

 راس و یعکیا یراهیسذج تبارق نالوا هلراسورو
 ۰ ردهدهحرد یعچوا یراتبسانم نالوا هلرلوالسا

 «بولوا هدننه ذم سقودوتروا رام رص هرزوا تىم ومع

 ه یک ۰ ی لاعها نایفلوب هدیه ذم ون

 «ٍلسم یردزف ۰ ندرلز و 7 رولوا غلاب

 ۰۰۰ و یدوم ی ۰ « كىلوتق ی ۰۰ ٤

 كلا كنرلناسل والسا همرص هردناتستورپ یردق

 ی درد نوا ناسل و « بولوا یسلکذهآ و فیطل

 قوح رب ء هدهسیا شمالشاب هغازاب هدیدالبم نرق

 «بولاقترارع ندنرلب اتک به ذم مقاطرب یرلب اتک ت قو
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 یمس ك ( جارق قوو ) هدیدالیم رضاح نرق تیاهن
 «قرهنلوا طبض یرل, اتک تغلو وجو فرص هلترغو

 ۔هاکح ندنوفارةحو ؛شفاوا عضو یساسا كنناس دا

 دقنم «(جوکروک ن ادالو) عاش .( غیوعلیم) سیوف
 ضرالا رام «( جاب ) ندنویعیط <( جوولوو )
 ۔فیرعلو ( خیراق ]زدن ویفارفج <( جووبوب )ندنسالع
 تثایدا و الع یک ( چو وغ ) ندنسالع عالا

 هيدا بتکو ؛ شعبا قرت یلیخ یتایدا برص هلبتمه
 .ردشملفوچ یراهبنفو

 نا برما یز هنوز «یسهیکلمتایسق
 هدنخ را ۱۸۹۰ « ن

 میسقت هخاعس۱ ه ادعام ندنرمث دارفلب نالوا قخیاپ

 ۱ سو و یرل عطس 2 هلب روس هک ردشفل وا

 :ردبتا هجور یرازکصو

 کیا مقنم هغاعس ۲ امد2م

 یزکي یاها هرتمولیک میره قاس

 دا رغلب 0 ۸ ۱۲  یرهش دارغلب

 جاوي وغارق ۱۰ ۵ ۳۳۰ جاوب وغارق

 نات وغت ٩۱ ۰ ۳۹ هتارق

 چا وش ورق ۱۲: NEON چا وشورق
 هب رب وج ۱ ۰۶ ۳ هواروم

 هچعب وا ۱۳۷/۳ )»۳ AF هچګوا
 توريد ۱۳۰ ۳ ۳" ۳ توریب

 هردنیم ۲۰۰ ۸ EEN هب وان ود وي

 چاباش NA ENE هن ردوي,
 چا ورایوب E GAA AAA چا ورايو

 قاجاح ۱۹۱ ۸۹ 4 ۱ كتدور

 چاوبانت ۹۳ ۳ AY فوت

 هل ږوقورب EIT O TIF هییاب وتت
 راچ از ۹ ۳ ۱ ۹ هقراترچ

 هووبلا و ۱۱۳ ۸۱۸ ۰ ۰۰ وویلاو

 هنادو ۱۷ ۱ ¥۹ هبارو

 ۲ ۱:۳ ۹ ۹ "اعج

 ان رلاضقو هیاضق چاق رب یرب ره كراقاهس وب
 ۷ ۲ یرلاضق كيە رص نوت «بولوا منم هر هبح

 ۲۲۳۳ یرهصقو رهشو ارق .رد ۱۲۷۰ یرهبحانو

 همش نددارفلط نالوا یخو رک . ردهدنددع

 فک ت نیند بولوا یسهروم نایاش هنقالطا رهش

 كجاووقسل ۰۱۹۹۷۰ كيل « 4 ۰۸ كر

 كنهسارو ۰۱۱ ٩۳۲ كحاوو-غارق ۲ 1

EK۱۰۰۰ ۵ كحاباش.۱ ۱۱ :۰ كحاوراو ۸  

 كن ەردنم" ۱۰۱۰۸ كوك ر هش یتعی ورم

 e۰۸6 كجانيسكلاو ۵ ۰۱ ۵ تی هوا . ۵
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 "هجردر یخد یسهیلصا “لاها .هلکعا نطوتو لق |

O 

 نالوا یرلسوفن زآ ندکس شب .ردراو ینیلاها

 .ردزا هدیراهبصق

 کوو هیلام يوق . .یسهرادا لوصا ۹

 الارق رونلوا هرادا هاتطو ردم قموکح كبه رص

 کس ندرظان ۸ .ردیا EE هنکوس كن دالوا

 زداضما ۳ ء هلرعسا هنیجموقسا « یسالکو ته

 و بکم نداضعا ۱۰ و ینانوصبم سلج بک

 رو کرو قنارف ۳۰ یلقا یونسو زواوم یتشای
 ڭا ۳۰ یخد قح یغاوا باختنا ثوعبم و ه یلاها

 اتا ندقاڪس رہ ۰ ردصو- صح هران الوا زواعم

 زد ام بت اکم زا ندرلتوعمم یقحهئلوا

 كن 655-01 یاروش - ردطرش ینلوا شعقیچ

 ارت یرکید فصنو باختا ندنالوعبم سلجم ینصن
 یرلساح هلراربدم هیحا . روذلوا نیبعت ندنفرط
 رانا ندنف رط یاها یکی سلام و اسؤر هدلل راود

 دنرهدار قنارف نولم ه٦ ؟ یتادراو . رونلوا
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 ردهجهدایز ندقنارف نویلم ه۹ ۽ ینراصء «بولوا

 ۴ هللا هدر و 4. هاظن رک دات ایوب

 سهفظو« تهدخ  بولوا ترام ندهلم رکاسع

 1 رہ انثتسا ال ۰ ردهنس زوقط یافدرو 77

 دی درو هیماظن كد هنشاب ر زوتوا ندنشاب رب یک

 8 نواو یجر هنس نوا هدع بونل و دن کس

 ا :هنسم یرک اج هک هدفنص یڪکیا یخد

 روآ یک هرج وسا هم رص «. رونلو دکل هبلم

 لوا تاود رب نالوا كلام هلحاس هدنما لود

 مرد یر
 ؟هدنراراوج ناتسبرص .یسهبخ رات لاوحا

 کارت ندنماوقا جلب هدعدق نامز رار هلرارب

 اوکسم هلهوق رب ساه هلیسهعدق «یاها یسهطخ
 اوفا تلک ندنتهج یلامش برغ هدمب < بولوا

 امور ارخّوم . یدا شعثلرب بولک تعاجرب یخد
 انلوا بیم اسم اکا بارک ا كارل

 ين ( ایسیم یراق ) «نوجا قیرفت ندناتسراغاب

 فرط و رابلامور قوح ر هدهرص وا . یدشفلوا

 ثطاطسق هدندالیم نرف یګدب .یدبشمشلنیت ال ر دق

3 
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 هراراوآ ندنف رط ( سویلفاره ) ندنراروطاربعا
 *_ساس تایراق راب رص ناناوا توعد هدادما م

 شن وب و ؛ شعشآرب هده رص «بواک ن دنس هوا كنلا

 2م هل اق قوح ر رہن اط قیر یدنکی رب ۳

 هدنرانک ( هنبرد ) هلږم-ا ( نایوژ ) كران و پول
 یدبا راو یراسیئر شاب رب مقم هد ( هعنشد ) مقاو

 مظتنمو طات را هنوکر هدن ران هدتقشح هد

 هات یراروطاربعا مور رانو .یدیفو ت هوکع رب
 ,هرکصندک دنا هرام تقو قوج رب یشراق هرارافلپ

 دل ( لیساو ) روطاریعا هدنسپ دالبم حرا ۱۰-۹

 شلوافرطر رآه راح وب ,هلیسهر وماتخ هنتلود راغل
 0 یاایارب كرتاود ساز, یخد هس رد .هدهسلآ

 نرق یحزو-قط لوا ندنوا رال رص ۰ یدشم 3

 تقووارلیاب رص .یدرلشء|لوبق یفلن ایتسرخ هدیدالپ
 تر أمن بوش ربکه نت اثیشت قمقیج ندنتسرات كناز

 هد ۱۱۵۹ یر هدنفسا ( اا نافتسا ) ندىرااسۋر

 ‹«هرکصندقدلوا ردتقم هغمر دنازق یی القتسا هرالبرص

 ینهوق نو « بودیا بولغ« یخد ی-اسّور با
 ؛ شع انالعا یغللارفو ؛شاآ هنتل ا یسهرادا یدنک

 داد هن رات NTE (ناشودنافتسا ( ندندافحا كيوو

 4 فعازق رادتفا و توق ر كورس « بوروس ٠

 یتسیلاعتمق تیام هللاایااست و یغادٌوانرآ و هنودک ام

 .یدیشعا A تلود ر كو « كرەدىا ۳

 ندنتافو هک ا میسقت هماسقا ماطر یکلام تی

 بوم هلواردتقم هب هرادا شوروا ی یلفوا ۾

 . یدرلشعا توق باستک | یرکب هرد ماطر 1

 (اناغ )د۱۳۹۹ .هلیسعا تافو دلوالب كنو تيان

 هل رلبلا اغ یدهسا ۳11 هنس هرادا دی یموکح

 ؛ شتا تافو « بولوا بولذم هده رام ییدشا

 (جوونایب ره)رازال نلك .رادتقا عقوم هرکس ندنوو
 دار ناطلس هدنشهربک هم هوصوق هد 8

 هدیرحنادیمو مز هو بولغء بلک ندنف رط لوا ناخ

 لالق:سا هس رص کا هيرا و . ر لوتقم
 تدمر هدير هدهتوا رال رص «بو رو ماتخ هنتلودو

 روس هتعاطا ضرع تان « هدهسراشعا تمواقم

 ۱ یک یتاایا ر فنهنناقع تاود هبرص « بولوا
 | نوا رایناقع دارذلب هرکس ندنوا . ى
 بول آ ی کج برحلارا در یشراق هرار اج و اجو ها

۳ 

 ب رز نک 41

 ینا درم كټ هيظع تابراحم ندیابقاعت هجرلرصء هب رص
 هدنلاوا یدالہم رضاح نرق تاچ . یدیا شلوا

 هد۱۸۰۷ بودبا روهظ یرهراما نایصع هدهس رص

 (کروهرف) هدنساتنا برام نالو عوقو هللا هیسور

 هد۱۸۱۲ «‹ءەهدەسيأ شمک هنشاب د كرا صام یربهدنعسا

 كس ز دف نا وا دوم یسهدهاعم سارا هلبا هسور

 هایرتسوآ کروهر ۶ قرهنلواشاسا ءےداما هدهس رص

 ( جووت روا شولیم) هدنخ رات ۱۸۱۵ .یدیا ش جاق

 نک راما رص هلیش وشت كرو : 3 هدنع-آ

 كن هننافعرکاسع هدوجوم عالفتباهن دیر ناف
 عون رر هم رص هل.ط رش قفل و هدنس هظفاحم تح

 هد۱۸۱جوونرواشولیمو :
 قر دصا ندنف رط هساٌمع تلود «بوالوا بانا سن رب

 رار هلکمنک شوخ هلا للام باب شولیم .یدشفلوا
 « هدهسبا شعا عیسوت یتازامتما * زاد كنه رص

 ؛شلرو هرادات راتخم

 توعد ینتموصخ و تاقر كنساسّور برص اس

 هد ۱۸١۳۹ « هلک چا روهظ هياخاد راع رب «بودبا

 كاکفنا ندهس رص .هلکرت هلشیم یلغوا یرادتقا متوم

 هدنماع یسابلءاف جو ور وا قاود هبسور . ردشعا

 هک ارت ییهنرص ید لشیم هد ۱۸44 .هلنفلو

 روک ذم هلذوفن كنسوتنبف غروبسرت, بولوا روبجم
 هنکاسنر هس رص ۳۲ AR € لغوا كننکرو هرف

 قفوم هناحالصا یبخ هده رص و : شفل وا بصذ

 مرق « هلبا لیاع هیرتسوآ یثراق هبهیسور «بولوا
 ۱ اعم سراب .یدشع ا مازتلا یفلفرطس هدنس ه را

 شو هدست قلافک كن هضم لود ین هس رص یسهده

 نانلو یش راق هنس هق 2ل و كب ۹.سور لاها هد هسنا ۱

 تیا < بونلو هدنملع كجم وکر وب هرق سار, | یرب هد نما ( نیچاقوو ) « بولو تاپ ینادناخ

 ا شرلیم را هنیفوقسا مد ۸
 هلنافو تو هد ۱۸۰ و ؛شّعا توعد هکاسنرب
 هدننامز كنون .ردشلواین رپ هم رص اینا لشیء یلفوا
 هلا هنامع رک هاضع ی ه دنکش هعلق دارفد د ۲

 ,هن رزوا یروهظ ههزادم ر د2 دوا ریش اها

 یقیعالف هسرص هد ۱۸۳۰۷ و : شل وط هبوط سس

 ردناشکلاهد۱۸ ۹۸ ۰ ردشعا هیلخم هینافع رکا |
 رل دتا لت و ییشیم سل رب یر رادف رط تاعوکر ورق

 هدنشاب ۱4 كنون هنجموقسا هلا یلاع باب «هدهسبا

 هرف «ندن رلکدتا نیبعت هکاسن رب ییالبم یلغوا نالو

 هد ۱۸۷١ .یدقاهدافتسا هنوکر یسایلءاف یوکرو |



 ف ر ص

 « هکغا نابصع یئراق هنس«عوبتم تلود هس رص

 هنجما تكنهیرص ندفرط ره هساثع رکاسه

 طبض عقاوم راسو جانیسکل آ و راجماز , بوریک
 هکراتم «هنرزوایطسوتو هلخادم كناپورواو ؛شغلوا

 ندنس ه را ه,سور تک ندقدشلوا هلاصمو

 یثراق هب هرنامع تلود ندنیکب رابلب رص هدافتسالات

 ؛رلشماعازق یثر ید «ءفدوو ؛ شمش رک هب هب راجع

 هح هن راب دک یخد ةد سوناةتسايا و

 < شس هب هس رص یسهدهاعم نیاز هدهسیاشالراقبح

 ءكرهداقا | ی راتهح هساروو جاووقسا وک ری

 هروکذ م؟هدهامم هردشلوابحوم یقسمومس ندتهح وا

 یس هطبار تسمدات نالوا هب هام تلود كناتسبرص

 هد ۱۸۸۲ و ؛ شمر دنازق لدا «هلبا عطق اد

 هراتلود اپوروا «بولآ یتاونع الارق نالیم سنرب
 هناتسر اما هر رص هد ۱۸۸ ۵ ۰ ردشم ریدتا قر دصا

 | بولخم هرکصندتیبلافرب تقوف بودیا برع نالعا
 د هب اس یس هلخادم تیایرتسوآ قو ؛ شلوا مزهمو

 نالبم لارق . ردشمشیچ زسنایز ندهبراحم ول هدنس

 هردناسک] یلغوا نانلو یص ینالارق هد ۹
 ًاربخاو ؛ یملکچ بودا تقراقم نده رص «هلکرت

 ید > «بولتروق ندتاصو ردناسک]آ لارق

 نود هنا

 تمحاص هب ةفنا هدام ] ۱ 7
 ۱ ےس ہل

 [.هلیروس 2

 | ند هآ_ مم ( یدزالا هللا دیص را ر

 یوق هدن سیر خیرات N «بولوا

NEEفرش « كرهلك هیون ترضح دزن  

 لندنموو ندهادتلاسر ین اجو شا وار هلمالسا

 شلوا رومام ا هلکغک هداهج هنع هلرلناک همالسا
 . یدبا

 یک ریس یونس مدنرف لصوم
 یبهنارو هبصقر ۷ ندنل اما در۶ ر

 یفیدلوا یوم كننیدنلو راهنیفد هدنجما ,بولوآ

 .روبدیا ناس یو توقاي

 ندد ارش نارا ) ندلا حالص ) 1

 یلپ لس هحاوخ ۰ ردنلهواس ءبولوا فرص

 .ردندننادرک اش كنرشاک مث زی انالومو تداوم

 ۰ اردک وا تاب وش

۳۹5۳ 

۱ 

۱ 
 هردرلشعا تاور ندنس دنک یدانحاو دالوا |

 و
 د و

 مک هچ ینادح ول یو دشک مکشر وتاب

 وت ندیدا و ندیدزا همه نیا مشکیم

 | مص
Dr 
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 اخ «بولوا ندبات ) عه ن)
  یدیشاروس مس دیعس لدیود

6 

 را ن دوخا سنا نب نسف ۶ اب
 م 2

 یمطخیسوال یراصت الا سبق سنا

 7 اور یش دح (امهضر) سام نا «بولوا ید هب اعم

 !وکه اور .ردشعا ذخا رعش نایتسا تک و ؛ شعا

 واتس شضیحو لدو ندناتوا تدایع هدتناهاح

 دەنا شعبا لىم هتدنا رصن ادا «بولوا بنت

 ااا دعم ءهلانتجا یخد ا ناد هدعب

 يارا برو ؛شعا تلزع رابتخا هدهناخر ییدتنا

 اب « هدمالسا روهظ . یدیشلوا لوفشم هلتدابع
 قرشم هلمالسا فرش . هدلاح ین.دلوا للشاب
 ر داک هن یوم ترفغح دز هدهتن دم هردشملوا

 ار وش نالوا ندنسهدیصقر یغیدلوا شلدوس

 3 : ردندنرامشا تا

 هح هی مع شیرق ف یوث

 اگاوم ًاقیدص قلب ول رک

 هةست مساوملا لها ف ضرعب و

 لا ایعاد رب لو نم ۇي نم قلي ملف

 میدلوا هبصق ر هدهیش رف آ

 ردروکذ م هد( نادلبلا محم » ۱ هرومطص

 5 :ددمسا كتاذ یا ند ها

 1 هک ( قىلا ییانکلا هایم ی ۱

 ؛ولوا لغوا كرح تن بز یسهریشم# تكیافس

 امز ك ( هضر ) ۳ ترم .رددنز یم” ا لصا

 یدح ( امضر ) سابع نا را هدنتف الخ

 بس دص
e 

 ريف هک( رقنم نب بعص ) — . ردشعا ت :اور

 هردشعا تاور ناف هنگ نر ملا ما

 ۰ رسعه هلا E هدئع

 3 ٠ Pa ( هدعص
 م یاد” رو ۰ نداءهنص و

 افلوا عقاو هد هطوضم رغ * مارا «بولوا هبصق ز

 مقر یکسا .روبنلو هدنسهرادا دب كخماشم شعب

 اد تالومعم و روم یلبخ هلمتف و «بولوا

 28 كيرلا ةر زج هلع-ا و -- . یدیا روپشم

 . «یدباراو عضاوم مقاطرب یخد هدنرلفرط ضعب

3 

۳ ۳ 



E 7 
 ی 1 ص ۱ ۲ ۳

 2 هی تیاذ جوا ند هبأ_ه | و 3

 5 (ناعرص ن هیصصس)ا 8
 شلک همالسا هدو ت

 هب هنس دم ابو ترضح « بوی

 E ندنداح (هضر) ناْغع ترضح و « ش

 ندناعا ك (هضر) ییعترفح هدمب .یدیشلردنوک

 كن هواعم و ؛

 ند هام جد دیز یردار هردشعا تافو هدننام

 1 هتّور > هدهسلا

 شفلو هدنتسعم هدننابرام 1

 باح E لا هب واعم ن هعصعص ) — . )

 ن وزج ( نانلو یماع زاوها ندیقوراف تا

 یغیدلوا هیف فاتح یت .بولوا یردارب كن( هبواعم
 ؛شعا تاور ند (امضر) رذوا و ۳ ۲

 فثحا یسهداز ردارب « بدیع غوا ندنسي اا

 سس. ردراشابا تاوریرلت :رضح یرصبنسحو ی 71

 كقدزرف رد مش عاش هک ( ا حان ن هع )

 تاذ رب مرک ندنساسژر كنموق < بولوا ی

ulقد انک یر دد نسح و لا_ةم یلفدا ۰ ی  

 ر 3
 ات( ن دع لس | یوم ادم (نا اس ۵ 2 | ۳4
 ریست « بولوا ندهبعفاش ءاهقف ۱

 یحاص یلوط دب یئد هدهبدا مولع و 9 ۱

 اب هدروماشب «بولوا ین امنصا لصانع

 هد .ردشذلو یدتفمكروک ذم رهشو ؛ ش

 1 نت لوس بطلا وا ( یلغوا س ات تافو

 ندنردب < بولوا نداهتف ریهاشم یغد ( یولعصلا
 یستف»ه رو اذیت هنر كیوا و ؛ شلو ترهش هدایز

 . ردشقا تافو هد۳۸۷ «بولوا
 ناتشدنه ( ىلع دم ريم ظفاح ) 3

 رفعح ماما « بولوا ندنسارعش اد دوج 0

 ا یر ندندادجا .ردندنلسن | هضر) قدام 1

 بحاص و ؛ شا تره هنس هطخ تار تناتسدنه

 2 بوغوط هدنرهث داآ دجا E هطخ هجرت

 ردکت وا یار وش .ردشماشا هدداآ لا اش

 ای ناتسلد فصو دون دح هک سبز 0

 اره ناهد نابزاب دوب كنج هشيمه .
 دتفا دذک ارت رکام ةناخ یش
 دنتس سس 2 ارم 7 ناجشا هبعک ئاج

 دحض ةطخ رلبرع ( رصم دیعص دوخاب /
 هیون یراقوب ندءهرهاق كنەبرصم | 2

 ۱ ع ص ۳۹۳

 یم و هنسالفا و مظعا مسق نالوا ردق هنیدودح

 هنسیب وذج كا « بودیا یسقت هچوا یدیعص .رررو

 نالوا ردق م (مجا) ندناوسا یکهدندودح هیون ینمی
 ردق هب ر (هسنپم) ندمها « (یلعادیعص) هنعسق یراقوب

 ندهسنم و ( طسوا دیعص ) هنسیطسو مق نالوا
 (یدادیعص) هدهنم ق یغاشآ نالوا ردق هنرق هرهاف

 كرصم اها ا راو کسا رایلاپوروآ ۰ رارید
 ندهرهاق «(لغسا رصم) هنیس نالوا یغاشآ ندهرهاق

 ندنواو طسوا رصم هنیسف نالوا ردو هط ويس

 دلرلب رع هدلاح و ۰ رارید (یلها رع+) هنتهج یراقوب
 هیالصا رصم لیا طسوا رصم رب یراکتید دیدم
 هنسیداو تل یترومع4 لرعم دنعص . ردهعماح

 هدیداو و یسارقو هبصقو رهش نوت «بولوا رصع#

 قفیدنلو هرق ٩۵۷ هددعص یوج توقاب .ردقاو

 ندهسلاطب و هنعارف ندهع دق را .رودیا تاور

 رای آ رادتعف و یر هارخ هبصق و ره قوح ر ها

 « رصم» نوجا تامولسم هداز |. ردراو یس هقمتع

 ۳ هل روس تعجاص هنسهدام

Eندنویضایر ریهاشم (دم ن  

 كن هلودلا فرش ندم و لا «بولوا

 كهلاراشم رادمکح هددادنب و ؛ شماشاب هدننامز
 شب «بوالو هدناديصر قوج ر هدنسهناخدصر

 كربلا ءاروام . ردا داما ىخد هدصر تالآ

 . یدیا ندنسهبصق ناتافص

 ربهاشم (دم لن نسح لفلا وا)

 «دادضالا لوصا»  بولوا نداّلع ۱ ینافص

 یرلنافو لحم و خراب تب هاع# و ا ر هل اونم

 ٩۰٥ « بولوا ین اہ افص .ردراو یاتک رب ه دنّمح

 هردشع | تافو هدنخگ ران

 ریهاشم (سابعن لطف سابملاوا)

 هشدح و هقف .«بولوا ندننندحم و اهقف ۱ ام
 هدنخ رات ۶ ۲۰ هردراو و رمتعم چاق ر قلعتم

 .ردشعا تافو

 ن نسح لئاضفلا وا ندلا يث ۰

 1 9 ۳ 4 ینافص

 روهال ثناتسدنه لصا نع « بولوا ندنتل ها

 تأشن هد هنع «بوف وط هدنخح را ۵۵۷ ۰ ردندن رهش

 هد ۰ «بولوالخاد هدادغب هدنځګ رات ۱ هو ؛ شعا

 دودعم ندناهما هدا ملع ۰ ردا تافو هداروا



 د ع ص

 للحا هک ردراو نبلأتر رومشم هلساونع « بایعلا »

 راد هتغل هنب ادعام ندنو .ردشمهعا هدعاسم هنلاکا
 یاتک یا هلن رلن اونم « نیرعلا مب »و « دراوشلا »

 باتک» « « بکر تلا باتک »و « « هیدن ردلا شوت » و

 «« لاعفنالا باتک» ء٠« نالعف باتک» «« لاعف

 ءارس| باتک » «« دادضالا باتک» « « لوعف باتک »

 < « ضورعلا باک 9 «« رثالا باتک » < « ةداعسلا

 «« یر رطایهذم ر رقت باتک» <« ذلا ءامسا باتک»

 ء « ءامدلا حایصم باتک 9 <« راونالاقراشم بات کو

 باتک» >€ یراذعلا جرش ظ >» هرينملا سمألا باتک»

 «افهضلاباتک» ء « هباکل |تاقبط ةف رعم ىف هاعل ارد
 باتک» «« لصفلا تاسا حرش » «« ضأارغاا باتک »

 تاتک» . 6 ىز زعلا لریکن باتک» , « فب رصتلا ق

 . ردراو یئافیلأت قوچ رب یک « كسانلا ن اص
 .یدبا تاذر قودصو

eتاتا افح ۰  a4يک ۳ ) | ناینافص ءا ن  A 
 عساو دود عه هلذمرت هدرپلا

 رهاشم هک« یدیا هیصق ر یزکس كنون و تالورم

 ها « ردشفل و او طةسم كیاوذ قوحر ندالع

 نسح لثاضفلا وا ندلایهر یحاص » بارع ( اردن

 برع . یدا بوسنم هتکاعو یخد ییافصاا دمت شم

 بودیا ارطا هدنةح یت ر ومعم فهطخ و ینونفارفح

 را و یروط « یرلاعص و راع#ا . یس ه راح هایم

 عمأج یهرق ۰ ۰ و یتفیدلوا قوج كب یتاناوبح

 و و هدرا هطد رخ ینوکو . رار وديا ناس ییفیدنلو

 4هصف 6 E هد هب و 4هصف هن ه درسا

 ۱ ا ترش ءبولوا تراک ندنترش یا ا

 یغیدلوا دود هلمتل ابا دمرت اب قو هلمس هلقتسم هطخ

 هطخ دعص هل رلغاط كکو هرص ر دز ریش هدا

 و ندنتلایا دنفرمس عبا هب هسورو ندنس هع دق

 .ردشلرا ندناشخدب عبات هناتسناقفا هلبسارج نوع

 كب رولوا بصنم هنوعج بونا ندهروک ذم لابح

 فیرعت كبرع نویفارفج «ددنفیدلوا یرامما قوچ
 . ردنا باجا قاناتا هنسهعدق تروم ی راکدتیا

 و كا و م4 دا كرها ءاروام

 رع” یزکص « بولوا ی .4طخ

 مویلاو دفع هلتف و یدلاح ینیدلوا ی ره

 ا

40 

۱ 

 ابا دا هرکص لدنوا و كود نودک ام رب ۱

 م دفصو انس ندنفرط ناوریشو « بولوا هبصق |

 زای یوح توق اب یفیدل وا شلدا ناکسا هل رلرح ۱

 ۲ خص
 رد ام ندنمسق یراقو كن سطوح رهن ناسد

 . .هرولوادتم ردق هنبرق اراخم ندنمبانم كروك ذم رنو
 خاد هدفص یخد ییاراخم یرلضهب ندب رع نویفارفج
 5 ( دنقرم" دغص ) ییهطخ و  كرهدیا دع

 كادغص لصا ۰ ردرلشعا م ستا هب کیا هلب رسا ( اراخم

 قغيدلوا حرف ۳ اب ٤٦ یو هرغ ندقرش

 ۳رکرکس لوط یرتطصا . روبدنا نار . یناهج

 ًمالسا نویفارنج .ررویلیوس یفیدلوا یسهفاسم
 یر لزوك دلا و رومعم كا كنالأد هروک هتفب رعت

 هلسامورزمو یرلهابو غاب هلبرلهب رقو هبصق «بولوا
  لاخ < هدلاح یفیدلوا لصتم هنرر یرلامم

 یسهینا ضاس كنابصقو ارقو ؛ شیغو یرب شیراق
 4 بوضروک یک یراهناد ىجا دن ادوار كراج اقا

 «قرهنل و راضوح و هراج هایم هدنراهرآ كرل هعاب

 ۳ نددنق رم” .شعا ر ر ررو ناشن ندتنج

 خامز «غزعام کوک ءرفو ها تکعب

 1 : . یدبا راو یرهرومع# قوح ر یک نضلسا

 تین یدغص بولوا یرلبا كب یغد هعفرامعم و

 لاس کید هردشخشزم كابدا و لع قوج رب روهش»

 اغ وك ادق هطخ و

 3 | و ؛ شفلوا قالا هنتلود ناربا و , طبض

 نانوب « قرهنلوا ط.ط هدنف رظ هم کیان اتفار ط

 .ردشلوب ترهش هلیسا (هنایدغص) هدندنع ینویفارغج

 ۳و 9»دنسهرادا تم كي ی مر ندردنکسا

 ك وک ندیا 25 هده < یە (هنایرتش) هدمب

2 

, 

 ربنا ءاروام .یدیا شیک هنلا كناناساس تام و

 دورک هنسه راد هبمالسا كلام هدنسهرص یتاحوتف

 4 ۳ لاوخا دا اا ءاروام یرب ندتقو وا
 :بولوا م كينە سور موبلا .ردشفل و يات

 ءروبدیا لیکشت ییفاعس (دنقرع) كنتلابا ناتسکرت
 هةرش لحاس كره س 8 ۳ ۱ 1

 .رویدیا

 ك: ,Es تا :هدیراتک ط رای ا
 ایصق رب روه شم هلت را و هل تماخو نو

 .ردروک ذم هد «نادلبلا معحم» ینیدلوا

e 



 ا ف ص 7

 دادوسارعح كهللا ةمکه دهمررکم ةكم | ا
 هت رب هدنسیش راق كنتوح ین د لوب ۰

 --.ردراوهترب رکبد هلم" اهو ص هدنساذح «بول

 یداو ر و هبصق ر هلمسا و فاضم هرعه هدنب رح

 .ردروطسم هد « نادلماا م۴ » یخد یی دنلوب

 یارعش رخام ( مارا ازم ۰

 .ردیازاربش .بولواندناداسو ندنا را و

 فبطل یراءشا  بولوا فوصوم هللا ا ذ ترفو
 تافو هدنرود رخاوا كهاش ردا . ردرادهتکن و

 ۳ : ردندنرامشا ههل تب کیا دنا

 نوح دابص 4 نم مک

 یوزر ماد یدک ترسح سفق

 شیوخ رسرپ معيب دایص رکهک

aشیوخ رب رد یداشز  

 Ere ا اا 2

 دا (ةرافص) و تل ى0
 یسالعادح كننادناخ تلود فورعم دافص

  هدنلاح یادشا تاذ و . ردننشل كل ال

 یحربقأب هدن ات سوس «هرزوا یغا دلشالک 1 ید ندنقل

 تفالخ تاج E شل وا دودنح هدعب «بولو

 ك رص ی مدرد نانلو یسلاو ناشارخ ند هیساب

 یدنسم و هاح كرهدنک « بولوا شواج هدنهاکر

 مع دلو ا یرکشلرما ۹

 دا هاو سم شا د تل ی رصد وات
 هجرتلا فا < بولوا تلود ندا روض لوا ك

 ۲۰۳ ندنفرط تل ن بوم ییغوا  رافص ثم

 ۳۳ ج

 نادنردب بوق موا . ردرلشهروس توک ۹

 رکعت شف رهن ۹ مهرد یسااو ناسارخ ه

 هنرزوا كلاص و رصن یرالفوا فن و هدمب بول

 شا درفت هدن ات سدس هد۲ ۰۳ «هلحورځ

 «هلبا لتق ین رل دنک هدهبراخم ییدتبا هلا امملایم
 هرکص ندکدشا طبض یاسارخ نوش و 8

 وا .یدشلوا لخاد هزارش .بوکع رکسه 42]
 روشن و تعاخ هنسیدنک ندنفرط زتعم هفیلخ تق

 . یدشفلوا قد دصا قموکح «كرەلىردن

 قوس رکسه غد هار طب
 «درهردنوکر کسع هنسبش راق هللا یه دمتم هفیلخ هے

 هنا-سارخ « بولوا بول ەم ثل ن بوقەي هد ۲
 هناتشسزوخ «كرهدىا بیترت رکلع دک 9

 چواو ؛ شفلو | سرس ات هدنخ را

 هدعن و ؛

 ۰ دا

 ۱ا ف ص 400

 قلخ . ردشعا تافو ندعاوق هد ۲٩۵ ؛هدکداک

 اهد هحرد رب یتکلاع ثل ن ورع یردار نالوا
 «ناردنزام «هنزع « ناتسبس «ناسارخ فا عیسوت

 ؟ شمروس مکح هدنرلتهج قارع و سراف ء نامرک
 یهفیلخ هنسوقوا یمن هرکص ندهنلخ هدهبطخ و

 تعادق هلکز وب .یدیا

 هفیلخ < هجدیا تبشت هیالبتسا یخد ینرع قارع و
 ییاماس لیعاع-ا نانلو یسلاو رها ءاروام دضتءم

 یاماس لصامسا هبلایوم و ؛شعا و هنس هلباةم

 ی وره « بورود هناسارخ هللا یثک كس کا نوا

 هبه راع «هدلاح ینیدلوا یرکسع كرب ناسکس كثبل
 كنمڭد بویمهدیا طبض یتآ زاغالشاب رنالشاب

REYهدادش . كرهشود ربسا «هلفلفوص هنا  

 ناتسزوخ «بوما ت شا افرا

 تافو ه دس۶ a تدم ر هدارواو ؛ شک را

 كلوب . ( ورع نب دم نب رهاط) ینوروت .ردشعا
 هه یهاش كاسم ه دناتسیس « هج دمشد | ی قکیدشود هنراسا

 ا ندیآ چاق رب هللا هنسر .هدهسیا شما دوعق

 ین هراذص تلود «بولاح هبلغیخد کوب یناماس لیهامسا ۱

 تموکحو تراما تدمر هدناتسیس يدافحا كل ین

 5 ردرلذع |

  Eیا ۱

 كب اطاس یارک انص

 الس «بولوا ندنرلناخ مر

 ندلا رون ندرهداز 71

 دا ندنتافو كرد هردیلغوا

 هليا كنیردب ندنفرط یارکردام یم .بوفوط |

 یګر تيارک ماس یحاح « یدشغلوا هرو همس

 « لزملا دمب و ؛ شفلوا نیست نیدلا رون هد ةلناخ

 ۱۱۰۳ « نکیا هدک ما تماقا هد ساضق داآ نرت

 هففلناخ مرق هرکص ندناخ یارکتدامسم هد رات

 هل تەم شاپ ی یجاح م طعا ز دبص قد هنلوا بصذ

 رک یک دلا ها ۳ تو هن رەس هڪ

 RE «هدقدلوا لصاو هب کوکرب هرات

 + لندن رکدتنا رارصا هدراط یارک میاس یخد رللع رق

 هدعن و وا ین هسودر و ‹«لزع باجحالا بسح

 هدداآ نررق هدنخرا ۱۱۱۵ < ورق ند رف

 زکلا یدم یفلناخو هنس ۰۰ یر .ردشع | تافو

 .ردنا نوا

 كاد يا ندهسافع یارمش ۰

 ۳ دو رب 7 ۱ یافص



 د ف ص

 هد هطلغ هلاراشم ¢ هلةلوا شما تاشقا هاش اب

 ؛شعا طورشم هنسیدنکییتفعشم فی یک یفی درب بای

 .یدناشلوا اف رظو ابدا 3 یهواز تقو یبخرو

 دردکن وا تب وش

 هللا تب مک نوچ یدلیاربسا ههاش نس

 هل لا عهدازآ یک كو رس

AS :1  

 هنشاما رتود , هلن امن قدنط نوامه ناو د «بولوا

 ا رک کب هماقو هءط ام هنر و۶ ام قاضی 4

 « قرهنلوا نیا هنغلرادرتفد ىنا قش تاپ و

 یراء-شا لبخ ر . ردش۶۱ تافو هدنخراا ۰

 فكنارمش ناک كل دهنخشرات ۱۱۳۳ ندنګ رات ۱۰۵۰و

 وش ۰ ردراو یسهرک ذن رب عماج ینراثآ و مارت
 :ردکن وا ملطم

 یولوم مراذعلک تماقورس لوا ددیآ رود

 یووم مرازو دایرق یدلبا نوزفا شو ی

 كننشکح وا ید ندنسارعش نارا | ۰
 ی 3 ۱ یافص

 :ردکنوا تب وش بولوا لناجدنا یر

 مشچ, شکنربش لعن نالوج هاک دیاعیم
 شناغ مدرع دنزاس رظن زک ون هم نوچ

 نرلادیعانالوم «بولوا ین اسارخ ییعکیا حس

 :ردکن واتسوش .یدما ندنسانحا كن لو رعد یا
 عاد یاج رکید تسدت نئرب

 عاد یالاب ر عاد ندان

 هک نادنچا موس
 مهاوخ نیژا دعب

 فرش ازریم نب ینص د ازریم) یسیصجوا بس
 كنه «هدلاح یغی دل وا ل( ق) لصا نھ ( ینافو ندل)

 باوت تالاما رزو هد تورا تدم ل «هلتلحر هنأتس

 باولو ؛ شفلوب هدنتم دخ كردا-م هلودلا ا

 جور ین رزق نا علع ازربم یردار كکنح رالاس

 شاک اصم قوح ك هنشاب ندحاودزا b2 «بودیا

 :ردکنوا م ظا وش .ردراو یاو د كو .یدیا

 تسقشع نادیهش رابشرد نا ک

 درا دن یندخ ناش لدرب هک

 كناكەو هدنغاع-اکم كني الو تور

 یزکص اضف هدنقرش هرتمولک ٥

 یاذح هردراو یسالاھاردق 6 ۰ ۰ ۰ بولوا هبصق رب

 ا

E) 

۳۹5۹ 

 3 1 ندننامز بیلص لها هدنتسوا ء پولوا سوم

  اهکلدو حرفم هلتباف یمقوم .ردراو ىس هعلقر بارخ

 . رظندم ردق هنبرلغاط ناروحو هناوکه بربط «بولوا

 . ,ودلطاح هلرلقان وتبزو هل هاب غاب ینارطا . ی هوا
 هد یمشاطرب كرلنو« ,بولوا ییشارسا یارب كنسلاها

 هیتر هردشعا ترمه هاروا ندناتسهل و هيسور

 ندنو « بولوا
 .ردشعا تاش الع قوچرب بوسنم هروک ذم موق

 . یندش هدنرلخرات ۱۸۳۷و ۱۸۱۹ كدالبم هبصقوت

 ۰۰ اا دیک ا «بولواباصم هبهلزاز

 ا كو صوص# هرل دوم

E E 2 تقو وا یخد ه-ءاق هلا روک ذم  

 . لیخ «بولوا هبصقرب یکسا تب دفص .ردشلوا بارخ
 .نیدلا حالصو ؛ شلاق هدنطیض كمءاص لها تقو

 ند فرط سرس: تاب و مظعم ثالم هدمب .ییوا

 ار طةسم كیالع قوح ر .رد_ هماوا صالذعس|

 رلل دوم هلنعا (بوقعب راغ) هدناخاد هبصق هردشُ لوب

 اضق دفص س ء رونلو هراغم رب ززعم هدندنع

 ۱ ولوا یر كيا فق شب ندا تک ناس کم

 . افرش , هلغفل وب هدنتسقرش لاعب یامنم كفا

 سس اف ی هلرغ احس تور ہلامش همت الو هبروس

 ییضارا هرددودح هل رلاضق هبربط یخ د ل کم

 ۳ دیس هزآ دكرلن و هلرلغاط « بولوا یهضرام

 ك راحڈا یرلفرطرڅک | «هدلاح ین دلواترابم ندرلب داو
 8 یره هعدرش .ردرادلوصحمو ترنم و روتسم

 ید لوک هلوح ةدنرزوا بودیا ۳ قس اقر

 یناح چاق ر رولدکود ها وک هب ربط . رونلو

 «یراد فالو هبرآ ءیادف یتالوصح . ردراو

 3 «نوتوت هلنابوبح راس و هلق ۳ «دوذش

 لاب ر ادقم ىل . ردنرا.ع ندرهوبم ر یاس و ربا

 ۰۰ ء ریغفص ٩6۵۱ هداضق لخاد . راقح یخد

 هود eré یک ۲ « ذوق ۹ «ریکس

 کم ندهبرق ٦۰ اضق .رددوجوم کم ۲۰۰ و

 کم ٩ « دم ۲۵ ,عماج ه هدنلخاد «بولوا

 غ یتاکم ۱۲ و اروح ۲۷ «اسدلک ۱۰ < ییادتا

 زدسوفن ۲۱۳۱۳ اضق یلاها . رددوحوم هلسم

 كل وتق یروصت و مس« ی۱۳۹۷۱ «بولوا ترابع
 sy هعیرش هدنلخاد اض .ردیدو و مور «یتورام

1 



 و ف ص

 .ارمش ناتسدنه (نیسح بس ریم)

 رب و ی (م رکاب) « بولوا 1 ه 3

 هددانآ خرف «هدلاح )وز لی (یدناس) هدناور ۱

 دوا تب وش .ردش | تافو

 فعت ناطلس بناج مور هک مراد مشج و

 فجن ناباس كاخ مک هدید ةمرس ۸
 ی رو-صنم مقم ا ا ۳ 1 7

 ی هطخ دواهدن اتس دنه( ناع جر 3 ۳1

 كد هنخحرأت ۱ ۱۲۰۱ ندنخم رات۱ ۱ ه۲ بولوالدب اون

 ۰ ردشعا تافو هد۱۱ ۲۷ و ؛ شمروس تموت

  ردشلوا ینلخ هدقلباون هلودلا عاجش لغوا
 « یدفصلا كہا ن لبلخ » ] ۰ 3

 ۳ ۳ ۰ ل

 [ «هلروس تعوا ص هنسهدام ی و

 ( بیبح نب رم نب رداقلادع )| مر.
 طقسم « بولوا ندایدا هاشم ۱ ید

 قوچ J «یدیا ی زعم A هددفص نالوا یار

 دراو ی شفلوا حرش ندنف ادا

 فل رش«ن ركى | دقم اش اب قرهلوا م انکو لاو

 *یداب « دار هدا رشت یسهشان ۳۳ نوع ی ىل

 .دنلثاوا یربه نرق یوا . ردشلوا ف
 ۰ ردا

 هدنش رطردیو هدن رق هر ونم هنیدم ار هه

 هل رلج افآ امرح 6 بولوا یداو 27 یر 0

 .ردراو ا ءامو یار
 « ب وا اد .ا 5 هرم رادع 7

 هلناونع «هنارقلا یف مالعالا»

 هردشعا تافو هد ۳۲ ءردراو یارب

6 

 یرود ینا ناخ دزاب ناطلس ۱ ماش رک 1
1 

 رب كنرانف الم . یدبا یحاص لوط دب هدهیلق و

 بطخ ضعب ٠ «یدمشم رو همفاک هب وجا هنس ةا قاط

 . ردراو دا ۱

 ۱ فاصفص

 ادا حف ندنف رط ناد نب لرالاا

 . ردروک ذم هد «نادلبلا

 0 جاقرب یتآ هجور ند هباعص

 ن ناونص بهووا ) : ردسا

 هص.صم و هدندودح یوطا

 فیس 6 بولوا هعش ر هدن رو

 م « یغیدلوا ش

۳۹:۷ 

 هلق مولو 6 تاولوإ اندا

۱ 

 و ف ص

 نديولق ةفاؤم هک ( یکجا یثرقلا فاح ن نیما

 هدلاح یییدلوا رفاک «هدنسهعقو ردب یردن «بولوا

 هبهدج یتوک هکم حه یبیدنک و ؛ شلوا لوتقم

 ترضح دزن بهو نب ريم یبهداز ردارپ و ؛شچاق
 ؛ شقسیا ناما هلتلهم قلا کیا اء كرهلک هیون
 اطما ناما هلتلهم یآ ترد ندیهانتلاسر باج و

 یغیدلوا رفاک «هدنسانغ نینح هلهح و و .یدیشلروس

 لبخ رب هنسیدنک ندعانفو ؛ شفلو رضاح .هدلاح

 «بواک همالسا هدنف رظ تلهم و .یدیا شارو لام

 ترعه ههرونم هندمو ؛ شا تکرح هناقداص هدعب

 « جا دعب ةربهال » نديون بناج «هدهسیا شما
 شاروہ ما یتدوع هب هم رکم ةکم < قرالروم

 . یدبا تاذ رب یخ” و عرک و نا سالا حصف . یدنا

 هنلادىع هللادبع یلغوا و ؛شعاا تافو هدننامز هواع»

 بس.ردشل وا دیهش و هدنتیعم (امغر) ریبز نب
 هدنسازغ رد هک (یلسلا ور ن نیما ن ناوفص )
 .. بولوا یردار تكتهیما ن كلام نالوا شفلو
 ییکاو ردمف فلتخ ین دنلوب هدازعو اتش تک

 ناوفص) س .ردراشل وا دنهش هدنس 4ءقو هماع هدکلر

 هترزوا ورم ین ندیهانتلاسر تاج هک (ناوفص نب

 هنلادبع نب ناوفص ) -- . یدیشلروس بصن لماع

 ن ناوفص ) = . ردمف فلتخم بک هک( یازا
 3 اکر هک ناوقص س هللادص دوخاب ( هللادبع

 (نهرلادبع نب ناوفص) -.ردلوقنم فور ثدح

 كفرش ثیدح ر هک اوفص ی نهرلادمع دوخا

 نا» هک (یدارلا لاسع نب ناوفص) -.ردسب وار

 كنفرث تیدح « امعجاب ةكناللا هنعل ململا بلاط

 تاور ندنسیدنک دوعسم ن هللادبع . ردیس وار

 هدول ترضح تعم هدازغ یکیا نوا . رد ثا

 هنیدم هک (یدسالا ورمع ن ناوفص) سس. ردشفل ون

 رضاح هدنسازع دحاو ؛ شعا ترڪ ههرونم

 هک (ینارلا عا همادق ۹ ناوفص) س .ردشفا و

 هبیوبن ترضح دزن هدهرونم ةنیدمرارب هلیلغوا کیا
 دلدهننافو و ؛ شلوا فرشم همالسا فرش «بولک

 ترفح تفالخ نهرلادبع یلغوا « بولاق هدهنندم

 مازعا هقارع بناج ًادادما هبهئراح نب ینثم هدیقوراف
 یثرفلا ةمرخ نب ناوفص )س . یدبا شاروس

 سردشت تاورندنسب دنکم ساق یغواهک (یرهزلا
 هک ( یاوک ذلا یلسلا لطماا نب ناوفص ورم وا )



 و ف ص

 شف ردد هدنساتو شف و رضاح هدناونع شکر ا

 هدنخ رات١ ۷ هدقوراف ترشح تفالخ .ردشل وادراو

 هدنتیمم كنبفقثلا صاماا ىنا ن ناثع هدنعف هنیمرا
 كف رش تا دح رب ه دنفدح زاع ه ردغشلوا دن

 هک (یرهنلایث رقلا بهو ن ناوفص) سرد وار

 هدازعغ و هدناور ر ء بونلوف رضاح هدنسانع ردي

 .اشاب تقو قوح اهد هدشاور ر و « شلوا دیهش
 هدنسانغدحا هک (یسبعل اناعلان ناوفص)--.ردشم

 .ردشفل و رضاح راز هلا هفذح یردار و هلب رد

 ندهن ا ارم رشا
 : ردصلخ# كنيشک چوا

 شمب یک قلهدوووو « بولوا یلهبلف یسیجرب
 یرادهسیک ىش هاب شوا «مادخعسالادعب هدرلت بروم 1

 مالک یراعشا ردشعا تافو هد۱ ٣۲و ؛ فا

 ۱ یدنفاتوهص

 فداصت هنتي ر نااش هلق  بولوا ندنابنق نوزوم

 . یدمهنلوا

 « بولوا یللوبناتسا ((--ینطصم) یسیونکیا س
 شعب هح هناسرت و هنا وط و ؛ شوط هد ۹

 هنتباتک شاب هنتنارق «هرکص ندقدنل و هدرلتبروم ام
 هنر هدع و یسهنر كلهجاوخ هنسهدهع و «نیبعت

 لوزعم تدم ر هدعب . یدبا ش

 تیوش .ردشعا تافو هد ۲ .هرکص ندقدلاق

 : ردکنوا

 نایلیا مشچ ةهمرس توفص ییانالوم دلاخ
 اع رولوا انیب یلاع كيب زکس نوا

 ,بولوا یلرکب راید (سینطصم) یسیعچوا س
 یربدم هصاخ ةشا و هدنتاتک ناود كنارزو شعب

 ی علوا هبحوت هلا

 وش . ردشعا تافو هد ۱۲٣۳ قرهنلو هدنتبعم

 AA علطم
 راشمزاب هناسفا مسترس ملاح فصو رانازای

 راشمزاب هناك قشاع مر هلصو یبقر

 هاشداب ( س دعسا د٣ و

 Ag ناطلس ۱ اشاب توفص
 هبامظعترادص دنسم هدنرتنطلس رود دلصدنفا ینا

 اضق « بولوا ندهبناغع یارزو نرخأتم ۷
 یصولخ دم نالوا شل و هدننصاشم یرلتلهدو و

  وط هدیداعسرد هدنخ رات ۱۲۳۰ . ردىلغوا كاا

 یغدلوا هدنشاب ید نوا هدنخ رات ۱ ۲۷ 6 بوف

 باب مزکص هئس یاو هل نوب اره ناود هدلاح

۳۹9۸ 

۱ 
 ير كاجاوخ هد ۱۲۵۲و لخاد هناق هجرت یل |

 و ف ص

 هلا هثلا 4 هنر هدنخ رات ۱۲۰۳ بولوا لئات هنس

 ناود هد ۱ ۲ ۰ ,هنکلاوا مجرتم نو اره ناود

 فر هدنګ رات ۱۲ ۵۵ ۰ هنتلاکو یفلناجرت نویامه

 ةلاصا هد ١٣٣٣ و هنتر اظن عیاقو موقت هلبا هات

 هدنخم رات ۱۳۲۰۸ و « نیا هنغلن اجرت نوامه ناود

 گنبرکید هشیرپ هلیازع تناقیک سنر یب قالفا
 و « مازعا هشرکب هلبت رومأم قفلو هدنن انا

 لوا هدر هدهروک نم و هنداتک هيجراځ هد

 اکی درد نوامه نيام هلبا یسات فنص

 الیدبنو «لق هنغلاضعا تایظنت ساج هد ۱۲۱۷۱ و

 طب فیطات هلا تاجا یا ىدى هنر یحچ وا

 لوا فنص لوا هنر هدهروک دام هنس .یدیشلر

 الا هنر ا اقاعتمو هنغلراشتسم یتراظن هبحراخ هلا

 ترادص هد ۱۲۷۲ و هنتلاکو املاراشم تراظن هلبا

 نت ؛را۱ ۲۷۳و «ت رومأم لقا هنغلر اشتم اهظع

 )دن اضتقا یسهدهامم سراب یداقمنا هدنرتکلم

 هشرکب هلبا یفلاضعا ینویسیموق ابوروآ نالوا
 هلغم اقا هداروا تدم زواحم هنس رو « تگ نع

 یس هلئسم نتکلع ه دعا

 الع هد ۲۷۰ «بودنک هسراب ارومأم هسنارفنوق
 اراظن هبجراخ هد ۱۲۷۰ « هنفلاضعا ناوظنت

 د ۱۲۷۹ و ترا ترا هد۱۲۷۸ « هنتلاکو

 ا داوا رومأم هنتساير الاو سلجم هلترازو ةر
 هتراظن ترا قرهلوا ها ةیفد هد ۹

 ربع هد ۱۲۸۳ ۰ هراس سراب هد ۲۱

 ات قرهلوا هثلا هعذد هد ۱۲۸ ٤ « هنغلاضعا الاو

 او هننراظن فراعم هد ۱۲۸ و هننراظن تر

 :والع لاکو یراظن هجراخ هد ۵۰ ,هلترومأم

 لود یاروش هد۱۲۸۸ و «ضیوفت هش راهدهع
 ۱۲۸۹و ,هتفلاضفا ییلاع نویسموقتاحالصاو

 لر اشتسم یمظع ترادص قرهلوا هعفد یعتکیا

 الوا دقعنم هدس راپ نوجا

 و نیست هنتلاکو یتراظن هبجراخ ًافامتم و

 اراظن هیلدع ماکحا ناود هنسهدهع هدهروکذ م

 اس .قرالبدوم هرج وت یتراظن هحراخ هد ۱۲۹۰ و

 دنلاوش ه و ىلاصفنا هدنل والا میر ۱۸ هروکذم

 2 هنتلاکو قسایر تلود یاروش هلساظنا قلاضعا

 رهلوا هنات 4 هعفد هد ۱۲۹۱ قرهناوا ارحای روم

 ا یذ هروکد م ةتسو «هننراظن قراعم

 م
3 

1 



 و ف ص

 ًهءفد هد ۱۲۹۳ و هنترا ظن هبجراخ ى

 ۔ یداج هروکذ م ٌهنسو هنتراظن هیلدع قرهلوا ه
 هنترا ظذ هبح راخ قرهلوا ۶ هعفد هدنس الو 1

 هست بک سم ندنرلصخ ص هیینجا لود هدهرص ت

 هدسنارفوق نانلوا دقە هدنس هناخاود هاو

 هعفان هد ۱۲۹6 « هنکللوا صخص هنس تنطاس

 هبل دع قرهلوا هعفد یحم# >وا هد ۱ ء :هتراظف

 هنتلاکو یس هلماح تراظن هبح راخ هد ۱ ۲٩ هو هننراظن

 تلود یاروش هدنرفص ۱۲۹۵ .ردشلوا رومأم
 ادم ی-هلاصم هبسور هدهرص وا و لق هنتسایر

 قرهلواصخ ندنفرط هین- تنطاس نوجا یسهرک
 قرهلوا هعبار هعفد بقاعتم یتدوعو تعنع هب نردا
 OVE ؛«بودا ترومأم لیوح ٠ هننراظن هجراخ

 ناک اک اهیلاراشم تراظن «هدنسهرخ الا یداج هروگ
 هیاظع ترادص لمس 6 هرزوا قلوا هدنرا 9

 ها لاصفنا هدنسهڪلا یذ هرز وک نم هل ردا

 سراب «هرزواقلوا هفد یعکیا «هدنمرغع ٩
 هعف د هدننایمش هروک ذم هدیه هنس هيس ترافس

 . امسرد هدهرص وو «هنتراظن هبحراخ قرهلوا هسماخ

 هینس تنطاس هدنسنارفنوق نانو ندنا داقعنا هدئد

 راود هدنسهدهةلا ید هروک-ذم هنس «هنغلاصخ رص

 ًهعفد هدهدنمرڅ ۰ ۰ «هنکلیموح شتفم هیلاع

 ینفیدلروس نیست هنتراظ هيج راځ قرهلوا سو
 راود كرهدیا لاصفنا هدنسهرصالکو ل « فقاعتم

 . یدشغلوا اشا هدنرهدیم یایمومع شتفم ل8

 یجرب هدنماتخ یرلترومآم هننویسیموق شا

 یجرب هدنرلنیبعت هنتسایر الاو ساجمو یدیجندهنو
 ناشن هرکص هنس چاق رب و یرناشن ینامع نوو
 یسهعصص ٌهعطقرر كزامتما ناشن هللا یدو یتاقک

 یتوک یصتل آ كنمرم ۱۳۰۱ .یدشلروب ناجا
 نا" ناخ دوم ناطاس ناکقنج .ردشلیا لازا
 ۰ ردن وفدم ه دنانح یسهشرش ثر

14 
۹ 

 رور فرا

 هل رامشا ضعب «بولوا تاذر یحاص هرونم راکفا
 ود هدنکاجک مل م وش . ردراو یأشنم

  ردندنراعشا ینیدلوا

 لکوک رب نیرب یان رب التبم هقشع درد
 لکوکرب نیرب یانرپ اسمو می ندیا داد

 - هرعاش ین ام (-- هبیسن)

 ی, مکلکب , بولوا ندنرل
 | ناخ توفص

۲۹۹ 

 ده

 و ف ص

 یسهجوز كاکب تعفر ندیلاومو یزیق كنیدنفا بح
 علم وش .ردشعا تافو هدنګرات ۱۲۰۳ .یدا

 : ردندنرامشا

 اکس ها لکوکه درد رب ید مدربد همشود

 اکسها ویا مکه قشع رب کی كدشود هن

 EL ك ( ) بەش ترضح

 یسەجوز ك ۳ ) یدومترفحو
 نت نو

 ۱ ار وفص

 یسوم ترضح «بولوا

 نآرق . یدیشاوا لئا هاروفص هدنلباقم تمدخ

 هردشلروب دا هل سان «ءایعسا يلم یش هدع رک

 هسعش ترضح

 تورب و هدنسهطخ نیطسلف ۱ 1 مر

 هرصان كنغاع- اك6 عبا هنشالو 2

 ه دن سرب رع لاعش هرتمولک ۵ تب هرصا و هدنساضف

 ر كوس هدنسدقرث بونج هرتمولک ۱۲ هدفناکع

 ۳۵۰۰ .هرزواقلوا اسم ی رظعا مسق «بولواهیرق

 (560۲0۲15 ) سبروفص هلبتقو . ردراو یسیلامها

 ندنفرط دوره كو «بولوا هیصقر كحوس هلیعسا

 دورهو ؛شغلوا قارحا ندنف رط (سوراو)و .طبض
 «قرهنلوا میمرت و سیم: ندیکی ندنفرط ساییتنآ
 كسدق . یدبا شفلوا میکح هللا هنیتم تاماکعسا
 نا وطنا «قرهنلوا لت هرللامور هرکص. ندنطنص

 هدعب . یدیشلدا رو ( هبرصتق ود ) ندنف رط

 RATE هک ۶ | نایصم رل سارسا نانلو یسل اها

 «یدشفل واب رخندنف رط رلباامور هدنسا دالىم جرات

 « قرهنل وا راما قد هلم" ا هروغص هدمالسا رود

 نادم ه همهم تاعوقو ضم هدتایراحم بلص لها

 ندنضاقا یسهقیتع هبنا یسهنا ییدعش .ردشلوا

 هيسج ٤ا ضعب یک دەم و هعلق .بولوا لومم

 .ردراو ید یرهارخ

 تمونح هدنارا (-- تاود )

 ٩۰۷ بولوا تلودرب شهروس 4 ا

 ED :ندنف رط یوغص لاما هاش هدنسپ ریش ےرات

 دل د هنخحرات ۷:۴۵ وا عیسوت هک دتنکو

 م BR نوا « بولوا راداپ هئس ۸

 كلص اما هاش نالوا یسّوم كتاودو هردشمروس

 روهشم هلساوتو دهز «بولوا ندناسن (هضر) مظاک

 ینارسا قوحر هلیس اقا كبو كنلروعت قح ۰ یدبا

 توک دن ج یدیفح كنو . یدشعا وفم



 و ف ص

 ندنرارادمکح ین وبق هرق یرابتعاو تصو ینادیص

 «هلغل وایسهشی دنا تاب كنسو هرق ن هاشناهج ازریم

 قآ 6 هلتع رع هرکب رابد «قرهنلوا ام ندلس درا

 ثیوو ؛ شا اعلا هنسح نوزوا یرادمکح یل وبق

 نسح نوزوا هدعب .یدا شا جوز قسهربشمه

 یردق «هلئدوم هل درآ هن «هګ دبا طرص یناعبرذآآ

 ,بودیک هناتسجرکی ازغ هلینادیرص «قرهلوا رترب
 هدهراحم ییدشا هلا لیلخ ناطلس یک اح ناورش

 كنسح نوزوا ردیح خش یلغوا . ردشلوا لوتقم

 ناتسجرک یخد وب « بودیا جوزت یهاشلاع یزق
 راسی حرف یسیلاو ناورش « هدلاح ییدتیک هنسازغ
 دلوتم ندهاشلام املایموم .ردشلوا لوتقم هدنلا

 بوقعع ناطلس ن ازریم مسر لیعاع-ا یلغوا

 ٩۰۵ ء بوجاق هنالیک ندنفوخ كنسح نوزوا ن
 كرلنوا هرزوا قل آ یتماقتنا كندح و ردي هدنځ رات

 خرف موق هد ۰۷ « بودنک هناورش هل ادص

 یا هنتدووغا «هطض ناورف و لق یراس

 یازریهدنولا نالوا یربخا رادمکح كنتلود ین و وق

 نال-عا هدزرت هد ٩۰۸ « كرهدا لوتقم و بولغم

 ناکر هدنرق نادمه هد ٩۰۹ و ؛سعا تنطلس
 قارع « كرهدیا بولفم یدارص ناطلس ندنرلناخ
 هد۱۳٩و ؛ شلآ هنمکح تح یخد ینامرکو سرافو

 هدم و یدادفا هد۱٩ ء و «یرکب راد و شعم

 كيش NEE كمزوا هد ۹۱ "و ینتهج دن رد

 هلهحووو :شعا طبض یناسارخ «یقرهلا هبلف هناخ

 قارع و رکب راد و قارا نوت هدنف رظ نامز زا

 تلودر كوس هلا الیتسا ین رلتهج دنبردو ناورشو

 .یدیا شلیا نالعا امر ی یع ىش بهذم و 3

 هدنسهووا نار دلاح هلناخ ماس ناطلس زواب هد٩ ۰

 راید « بولوا حورج و مزهنم لک هدهرام کیدتبا
 هنس نوا و ؛ء شا عیاض ین رلتهح ناتسدرک و کا

 .ردشعا تافو هد٩ ۳۰ «بوروس تموکح اهد ردق

 نواه « بولازق یشراق هراکبزوا بساط یغوا

 «هدهسزا شقیک یخد هناتسدنه نوجا دادما ههاش

 دارا برام یکیدتا یراق هناخ نایلس ناطاس ینوناق

 ناورش و ناو و یدادغب «بولوا بولغم هدنس هلج
 لاما هاش یرالغواكنوب .یدشعا با ین رافرط
 لزنت هبوفص تلود هدنرلنامز هدنادخ هاش و ینا

 .یدشفلوا عیضوت یدودح هرم كلام .بودنایندنو

 ry ىف ص ۳۹۹۰

 ۴ سان اتو ناتسدرکو قاع سابع هاش نالوا یرارعشب

 قه ناسارخ یک يیدتا دودح م سوت ندن رلتهج

 «دادرتسایرارب یراق دلوا شا طب دل راکب زوا یخ د
 دوام . ردشقا تارامعاو تاحالصا قوجر "ًالخادو

 یتا سابع هاش ندنرلفلخ ۰ ردسور بآ ثهیوفص
 ء هظفاخم یشیاسا و لص هدنکلم هلتلادع یارجا
 یتس هدید و تاراد كندادحا یخد هاش ناولس و

 راکبزوا هدننامز هاش نیسح «هدهسرلشع | هظفاحم

 ید رلیلناضفا «ېک یراکدل ریا ندنتهج ناسارخ
 تلود « بودیا طبض یناهفصا ها لوخد هناربا

 . یدب نیسح هاش . ردرلشمرو ماتخ هبه وذص

 افق هدء) < بواشاب هدنارس ر < ید

 جارخا ندئارا یرلیلن انفا .یدشغلوا لتق ندنفرط
 اش «بولآ ین جمان رادمکح و اهن اش ردات ندا

 غوا كيوب هدمب و یسامط هاش لغوا تا

 وکح داران وب ,هدهسیا شیناطرادمکح لا سابع
 مدان هلمامت مکح « بولوا یرابتعا نوتبسب یرلتم
 دمو زیر ادعا یرلتخیاپ . یدبا هدنلا كهاش
 اقا ت ختا یناهفصا یخام سابع هاش «بولوا نوزف

 ,زدشفل ون یرازکرم ردو كادهنراضارقناو ؛شعا
 جورب یرلسولج جرات هلیسیماسا تا هبوفص كولم
 ۰ ردر ز

 لیعامما هاش ۹۰¥

 لیعاعما نب بسامهظ ۹۳۰
 بسامهط نب ینا لیعاعما . ۳
  پساههط نب هدنیادخ نب سابع ۹0
 1 سابع دیفح قص ۱۰۳۷
 افص نب یتا سابع ۱-۱

 سابع نب نایلس ۱۰۷۷
 ۱۱۳۰ ىلا نایلس ن نسخ ۱۱۰

 اسا هدننامز هاش ردات

 :E نیسح نب ینات بسامهط
 5 بسامهط نا تلاث سابع

 شب تنهوذص كولم (-هاش)

oاو روت كنیضامسابع هاش ,بولوا ۱  
 صا . یدغغلوا لتف هلا كسابع هاش یردب

 مان (ینص هاش) هدندوعق «بولوا ازریم ماس ی مسا

 بولوا فلخ 4 دج هدنخ رات ۱۲ ۸۷ .یدشلآ

 i SP ۱۰١ هنس ۱ ۵

 نم ,بولوا نوفدم هد( ق) هردشع | تافو هدناشاک



 و طض E یا

 تنادجوا ریز هحور ندنسارمش نا را 9

e 3 
 «بولوا نادا یرهش یر (عاش) ) یسجرب

 یار وش . یدنا شقيک هڪحو ؛ شملکچ هباوزن

 ر دکنوا

 رر
 قص را تس دب لد یاوت ات

 قص رادهکت دوخ راک هتشر رس

 ص داهنز رازه ص راهتز

 هن وفص كولم «بولوأ ىنا هفصا يدا س

 ام ضع هلبا یزارمش یک .ردشماشاب هدننام

 قص دازایم سکچ

 وا تاب وش .ردراو یر

 تسود یافج زا ٌةبترع ما هدیجر
 دوش یک قالت فطل رازه دص رک

 «بولوا یزاررش ( دم حش ( یسع+ وا 3

 هنأت بدنه ۵ دعا هی دنا یحاص یوط دی هدا

AVE ۰ 7یار وش .ردشعا تافو دک هد  

 :ردکنو

 طلغو وهس ېپ تسیفعموت راسخر 1
 طقف كشمزا هتشو اضق كلك شک ۰

 ورا فقو و تيا تتهد و مشچ ۹

 طةنو فرح طخو لاخو باعا ناکزم

 ندنسا رعش ناربا ( نیدلا ینص ریم ) ها

 تس وش .رد لرواد «بولوا ۱

 : ردکنوا

 رکن رظن موسو مدرک لاا فعض زا 8

 EEE نم لات راي هدینشت ا

 .ردءلن اهةصا بولوا ندنسا رمش نارا ۱ ۳3

 تب وش .شعا لوغشم هللا لمر

 دسرت اع ه قح ٌةتفرکن تسد

 دزیخ رب یک E هک سک نا دفا 3
3 

 ریه لا یلدا نالا
 «بولواندن وءف وص لیدر ند ۱3 یک

 تبانا ذخا ندینالیک دم حش .ردیوسنم هل
 تمرح ردق وا هدنقح تاذ و تکل رو .ردشتا

 . هناقع, ا اه ا روا

 ی ف صا 1

 شل ندنتهج لوطانآ هک« شعا راو یداقتعا و

 شرو وق هل ساقلا كلوب ییارسا قوچ رب یفیدلوا
 یدافحاودالوا ,بودا تافو هدنګ رات ۷۳ ه .یدیا

 نوزوا كرهدیکو ؛شلوا نیذز تسو» هرب هدلس درا

 هاش ندرلن و .كرهدیا ادس هرهع تبارق هللا نسح

 یتلود هب وفص ولو لی دمت هتنطاس و ا

 یسه رعش تعط كرا فص س .ردشعا سما

 یمابر وش .بولوا یغد

 لد یا راپ تولع یسر هک هکره

 لد یا رايب مالک ناس رب نم زا

 ۲ ملاح ؛ییارخ زا ربخ هکناو

 لد یا راهنز رازه لد یا داهنز

 ارس ن ززعلا دیع ) | للا نالا نص
 قد رع یارعش ربهاشم

 هدشنامز رصان تالمو س و

 دوس هردشعا تافو هد ۷ ۵ ۰ و ؛شماشا هدرصء

 وکو کز وش .ردراو یراعشا ناود |

 ید تفدا ام اتع ۱

 بچعلا یه قص

 هد ۰۷۷ بولوا |

 یلا ادیدا ترمه

 یمقسنم نیبجعت

 ءبولوا ندنسارمش نارا ( داشت )
 | ریفص ولت واتس وه . ردن دنس هبصق )4(

 تیدود دردز هوکش مک ات هک هن رود
 وت روضح رد وت رجه اه دشکنم هک هآ

 ناربا ( یلید اتالم نالوم ۱

 .ردیلوزق بولوا ندنسارعش ۱
 O تاب وش

 اما دصاق هدیاشن ییاوح نم مایذ

 شزونه ما هدیدن هکی ست نیاب مدهد

 دزد ۳۹ ۰ ۰ ام ی رئهص
 .ر رس رونوح ۵ دم هس 49

 از دک وا تب وش

 غیردو راز تشکب مقشعو مداز قشعز

 عارهس EET مس رب دادن رخ

 كل واسا 6 هاش لد ه وغص كولم
 ھ

 ۵ + ۰ «بولوا ندن رالغوا ار ريم یفص

  ودشف وا له هلامرف یردب هدنخر
 ه

 هدنرانک ییرغ تثنارفو هدنرق هقر ۱ نیفص

 ه دنا رڪ 2٩م رات ۳۷ «بولوامق ومرب

 مدت تفرآ ه واعم هلبا ( هضر ) یقترلا ترضح

 ۱۸٦



 ی ف ص

 . ردشلو ترهش هلغلوا نادیم هنابرا نالو عوقو

 هواعمو ۱۲۰۰۰ ۰ هدو طا صترضح تسم هدننفص

 ك(هضر) یه ترضح «بونل و یدک ۰ ۰ ۰ ۰ هدنتسم

 هک ۰ ۰ ندن رکسم هبواء.هو ۰ ندنرکس

 ا رد ز ; ا ا لتق یک , ۳ . ًامج

 هدیوضتمترضح تیعم ند هبا ا هدنس
 3( هر )»یا تصح *ردشلوا دیش تا 8

 دیهش هدیوضنم ترضح تیعم یغد هنلادیبع یلغوا
 ٩۰ .بوروس نوک ۱۱۰ یسهعقو نفص .ردشلوا

 ( تو دلو هب را

 4 دو ور نو 7 تب وئاح حاق 3 هح دیار اص ۳

 ( هل ذهلا رب تذ هشص ) ۳ ردرعسا 5

 هردس هواز كق رش ثا دح ر هدلوح مص زءام هک

41۲ 

 فی هماش» ن روما هک ( هماشر تش هیفص ) 3

 .وس بلط ندیوبن ترضح بناج «بولوا یسهریشمه
 ح هیفص) .یدشمالو عوقو جاودزا .هدهسیاشلر

 ۱ ترضح *ر رهطعم جاوزا هک( یح تش هیفص )س

 دق نالوایطو .یدبا یسهجوز كزعلانا نیدلا

 ۱۶ شفلوت لوذشم هل سدر دن تبدح ملع تدم لوط ۱

 رخو ندنموق لشارسای لصا نع «بولوا ندوش

 .هحوز كل ا 5 هنانک نداسور .یدنا ندنسایابس

 | دعا ندونترضح باج هدنعف لربخ «بولوا یس
 جاوزا «یرلروس قاتعاو ۱ هسه صز یر هرهطم

 تره .یدا نوتاخ ر هلقاع .یدیشلروس قاما

 هدنباور رو ۳٩ كنیوبن
 ك ( هطر ) رع ترضح هک( باطلا تذب هیفص ) بس

 ۰ یدنا شمراو هنومطف نب همادق «بولوا

 «بولوا هف فلدخح یخ هک ( هبش ت هبفص ) س

 هردش٤ اتافو هدنګ رات ۵ ۱

 یسهریشم۵

 . دیس ه وار كن هغي رش ثب داحا ضب
 (معلاص )تاس اکر هک (همشاهلا ةيشرقلا مشاهن باطلا

 كماوع ن سز لدهرشم 0 یس هم ك صدتفا

 مع .بولوا یسهدلاو

 یردار فثیادفس وا هدتلهاح ءردهجرت ةحاصز كلاب

 ناک همالسا ندیوس ترضح ة

 ریز ندنوو ؛شمراو هدللوخ ن ماوع .هنرزوا

 .یدبا شمریتک هايد یهبعکلا د هللا( هضر )

 .ردشغا تافو هدنشاب ۷۳ یس هنس یر كب ره

 .یدبا یسهریشمه ندانآ ر ك (هضر) هزج ترضح

 كن زافراتخر وپشمهک (هیفقش ادیبع ینا تن هبفص )س

 یسهجوز كب( امهضر ) رم نب هلادبعو یسهریشم#

 ۰ بولوا یزق كندزالا دم ن دجا ندلا دم

 | دیعتنب هیفص)

e ا 

 1 ی ف ص

 ف شلوا لئان ه ( معلص ) ین تور «بولوا

 a 8 هغ رش ث.داحا عاقسا ه ی یغوط ند رغوط

 : هک ( هودلا باطلا نب رم تن هیفص ) --.ردشم
 لوا شفلوب هدول ترضح تیعم هدریبخ حف

 ۲(یدس زلا یزحن هم تذ هبفص) س .ردیو

 ترضح س .یدی وز االام لطف

 هيف نالوا یسهمداخ دا صدف ا ) ےاص ( هللا هل سو

 ۰ ردراو یخد هبفص کیا رکید ندناماص ها

 «بولوا ند رع E 3 هلهابلا ةمص
U EEهد«هساجح»  

 اقبس ةموئرج ىف نینصفک انك

 امععورفتلاط دق لبق اذا تح

 رفلا رظنتساو امه " ابق باطو

OES 2۰ کس ۰ دا 2  

 ۳م نا ترس تال هفص

 4 : حشو یزق نر رس دقملا دچا 5ر دجا «بولوا

 تافو 6 ی با یغی دل وا لشاب ك «هدنخ رات ۷9

Ea 

 ت ) « بولوا

 اما ندنیندح خیاشم ۰ ردهروهشم هلک غد ( ماشلا

 | نیدلا دم تف هفص

 دهز و هلثدح سیردن و ؛شمغوط هدنرات ۷
 ۱3رهدنکهحخ هد۷۰ 6 ءبوریک ینرم هللا یوفتو
 ۰ ردشع | تاقو هدهر ونم هندم

 ۳ | توقاي تم هیفص
 كنبط ويس ماما ۰ ردبزق كلا هللادص 3 توقاي

 ۰ ردش و ط هدنخ رات ۸۰ ٤ «بولوا ندنخاشا

 ا نات دارم ناطلس ۰ ۰
 ناطاس E ۳ | ناطاس هعص

 ۲ هلن وا هلفامو قسح .ردسهدلاو ثداات نا دم

 داغتلا هنس هقشب تقو ییخ ر هبلا راشم هاشداب

 نلغوا كركو كملاراشم ۳ یدشم« ۱

 دی راو ییمها و ذو یلبخ هد رتنطاس نامز

E 



 4 .ق نما
 و ناطاس ندهناغیا كولم

 دهاز ههص "

 .یدیا ردنک هراز تقوره «هلغاوا یطاترا ه جرت

 یس هج رکك نیتولخ نب دلا لاچ جش ۱ هد
 .راشم «بولوا نوتاخر هدهاز 2 ۱

 لنس خش هنیرزوا قیصو هدننافو عرقو هدعح كلا

 . یدبا شمراو هنیرلت رضح نان
 هراوالسا ك / هر اةص محو ۰

 ا ۳ 2 ۱ بالفص

 ینادقف گن را هبخم رات روم عیاقو اتاذ و یتدعب

 یهدنقح هبلاقص كننویفارفجو خروم برع یلییسح

 هدنقحرلن و لوا كا ,بولوا شوشم كب یرلتامر م

 هبلا_ةص ندنفرط هلابردتقم نده سا٥ ءافلخ نا 0

 ن دما نالوا شلردنوک هلترافس هندزن یراد

 | ۰ تمحاص هنسهدام « والا »۱ . ردنالضف

 ن دم هلادیف وا ندا ةح ) ۰

 ۔هررزج هاج” ینعپ هیلقص ( دز ییا ۱ 1
 تقو خر «بولوا زن دمالسای ریه اشم نشد ه اس

 «بودیکه باج هدنرمع رخاوا و ؛ شا تماقا 8
 هلئرو رضو رقف .ردشع اتافو هداروا هدنخرات 1 0

 «یرسقر كور هل اونم «عوبنبلا» هردشمرب 1

 ىف عاطلا ناولس » یفیدزاب نوجرب ندنس سا هیلقص

 ريخ ) <« یس دا فلات رب هلساونع « عاب الا ناو.

 هلترلناونع « ءا الا ءابجت باتك» و «رشبلا ريخ رش

 یسهیشاح هنن « اوا ةرد 2 كن ربرح راک

 . ردراو یراثآ راسو یحرش 4یک تاماتم و
 عبط هدسن و هدنخ را, ۹ ی « عاطلا ناواس»

 وش «بولوا یخد هرمش تعط .ردشفوا 8

 : ردندنرامشا لج ت 3:

 هبوطخ تأت ءرلا لضف ردق ىلع ا

 ةهبيصت هیفربصلا دنع فرعیو
 هرابطصا هيقت ايف لق نمو

 لق. دقق ا

 (یدعسلایلغالانیسل انب زبزعلادبع) ۱ لقص
 ندابدا نشد هدنس هر زح هيلقص

 هبصت هبګرپ اهف

 هک د یسلح یاق .یدیا یتاکناود دز اف ,بولوا

 نگو شاب ۷۰ هد ٩1۱ . ید فورم یغد

 تافو بوتاب E ردشعا تافو « هدلاح یفیدلوا

 9 ۱ ی ی ۰
7 

۳۹۳ 

 . رد رات

 ۱ ل ص

 ندنسهشص رب ینیدلوا شلیوس هدنقح یردب ندا

 :ردندنرا.ثا *هلج تب وش نالوا ذوخام

 هل مالسلا جیرلا عم یدها تنکو

 ءاسماو ج ى غرا تہه ام

 یک روج هیلهسیفم هیابلاتا ۱ 7
 .ردعا نارو ندنفرطرلب رع هنس ] «

 « بونلوب مان تل ید ضم چاق ر هر زج و

 كنسرلاها و ؛ شلوا لخاد هنسهزاد هیمالسا كلام

 مماوج یرهبصقو رهش «كرهدیا ادتها یمظعا مق
 هنمالسا تاربمو هبریخ تاسسّوم ماین و زا

 ترهش هده رع تاسدا و مولع . یدا شلوط هلا

 یرلضم ندرلن و .ردششش ره اشم قوجر شعارق

 نس هبفارغج لاوحاو حران كرم هرز ج هلقص

 كنس هب رع جراوت نالبزای « بودبا ریرح و طبض
 درا تنایحش نب نسح لع وبا هیقف یروبعم كا

 تالصفت هدنقح یسهضامو هرضاح لاوحا |
 [ .هلروس تعجا هنسهدام « هیلحس » نوجا

 هردندن رلع-ا كن هم کم کم ۱ حالص

 تم ) | لب دا نیدلا حالص دجا سالا وا ِ
 لا دیع

 هننادناخرب كو كلب را .بولوا ندارمشوابدا ریهاشم

 لبرا . ردشموط هدنخرات ۵۷ ۲ ۰ یدیا بوسنم

 یجاح كنیدلا نیز نب نیدلا رفظم مظعم كلم ىح اص

 ؛شغاواسح «قرهاعواهنیضف كنون هدمب .بولوا

 رهاق الم هدنحرا ۰۰۳ یدنفیدلتروق ندسح و

 كيو . هلتعنع هماش « هدنتبمم كونا ندلا ءا

 ؛شمریکهنتمهدخ كلدام كلم ن تیغم كلم یردار

 قوف كلماک كلم « هلبا

 ندقدلوارترب یابقا تولوا ر هما هنتبعو هجوتءداملا
 سدح هدهرهاق «قرهارغوا هبضف هد ۸ ملک

 ندقدلاق سوم هنس شب دل د هنگ رات ۸ ۲۲و < شلوا

 یلیبس هلیبیس تیب رب یفیدتوقوا هبیصغلاچ رب هرکص
 ؛ شفلوا هداعا یلاسقا و هاح یسا « قرهنلوا ەل

 هد رکسعم بونلو هدنتیعم هدنرفس مور ثكلماکتالم و

 اهر هد ۱ < نکیآ کک هباهر « لک

 یراعشا ناود بت ص «ردشعا تافو هدنحراخ

 : ردوش تیب روک ذم نالوا یوفع بیس .ردراو

 كاا هرم هدننافو كوو



 قخ بصلا ىلع كينج ما ام
 فسالاو یسالاب ینامز تبنفا
 دقل و یند ردقب بضغ اڏام

 قلت الا تدرا امو تغل اب

 رفظااوا رمان كلم 4

 2 | وبا نردلاحالص
 > هدنرلتی- نع و زاخو ماشو رصم ( یداش

 تب هب وناتلود ندیا ماسقنا هر هبعش قوچ ریو نروس
 نددارکا لئابق .بولوا یرادهکح یر و یسّوم

 یدادجاوانآ .یدنا بوسنم هنسهریبک “هلق (هداور)

 شام کج

 ندنسهبصق ( نود ) عقاو هدنتهح نارا تناعبرذآ
 یردن كور .یدیا

 ةبصق ء هلا ذخا یتلغوا کیا مان هوکریش ندلا
 هشس e نداروا و هدادغب « قرهقح ندەرو ؟ دم

 هدقارع یرالغوا و : شعا تافو هداروا ؛بودنک

 دهاح نالوا یبهنع كنيقوعلس دوبسم ناطلس

 یعلظفاح تیرکت « بورک هنتمدخ كزورپ ندلا

 .یدیا شمل ربو هبوبا نیدلا مج نالوا یویب گران
 نیدلا دا کا لصوم نکند رکت مهر
 كيوب ,هلغل و عوفو یگدراب ی كنکتز

 ییلمب ی ی دا ی نباح هنڌ عم ندنف رط

 م2 یهلطفا اع هدکد تا محف

 شاو یاد هرکس نامسافو كتکنز لا
 .یدرلشلا ها e دوم نردلا رو یغوا تب و

 هدنحرات ۰۳۲ فسو ندلا حالص هجر تحاص

 هدنناب كنیرد هدقشهد و كرلمب .بوفوط هدترکت

 نالو عوقو یثراق هبیلص لها و ؛

 ۰۰۸ .یدیا شعا تراسحو تعاع زارا هدنابراخ

 دا ءكرهر و هوا نیدلا

 هدنتیعم هوک ریش نیدلا دسا یم هدنخرات

 رزو هد 4 و هد ۵۰۲ هدم و نوا دادما

 قمزو قاتا نالوا هلبلص لها كرواش رصم

 هدنرفسیعچوا ,بودبا رفس هرصم هرکجوا «نوچا
Peنیدلا دسا  

 ء هلةلوا یرزو كمللا نی دل دضام نالوا یربخا

 وا اهب .یدشاوا ینواعمو ررقم یخد نردلا حالص

 حالص هشرپ «هک ءا تافو هوکریش س دلا دسا هنص

 زوسادا و اا كتکاع « بولوا رصم رزو نیدلا

 توق رب لوس <« هليا باج هنفرط یییاها نوت و
 كالا نیدل دضاع هد ۰۷و ؛ شکا تانک -تنکمو

 ۱ كټ هم اف ءافلخ هنن رب كرواش هوک راش

٤ 

5 

 وغ و تبس هتنرلعا كولس هندع قدر ط ك رلیلاپوروآ

 ع وا » نوجا تلود یی دا شات .ردشلوا

 # ۱ هل روس تعج اص دام

  eیا ۱

 ردشاوا لوتقم و بولغم هدنلا یرکسع كب وک 3

 | رو تمجارم هتنرهدام « (كبم)

 ۱ لس
 ۱ هم تاب هرب كلوا نيدلا حالص « هلتافو عوقو

 :ءافخ لا عفر ییسهبطخ تب ویمطافو ؛ شلوا
 ۳۹ "و وا ه_طخ قدم اب كيالا روت ی ۶ لدهبس

 ام

»۷ 
 ی

eN 
7 

 5 فاح بهذم ‹ڭرەدىا فد ین یعبش بهذمو

 ۳ امسا نرلا حالص ردق نره .ردش":ا بصن رایضاق

E 
5 

 یتنز ندلا داشی دیهث نیدلارو یحاص بلحو
 5 واوا لقسم هدتققح « هدهسدرونلوا دم بات

 ۶ا تافو داوالب یخد هللاراشم هد 71٩ تاپ

 ۳ ۲ هنطرص ب الماک یخد یسهطخ ماش

 راسو ندلصوم ناکبانا ین رلفرط رکب رایدو هر زحو
 متهدازر دارت امدقم 6 یکی یدل آ | ندندب كذناوط كولم

 ۲ د ۳ ٌهطخ « كرهردنوک هنع یهاش ناروت
 تاتو و ارقا نالوا دد_ ہلا ریثکو ؛ شمرب دا 2

 و ا دال ج ا نل :قشمد

 ضم كناحاوسماشو ك مس دق كرهدیا بصل

 ی دش یثراق هبیلص لها نیال وا ول سم

 :EES Sides شعشب ریکه را هعفادمو

 ال لس ندنفرط ره كناپوروا «كرمدنا صال

 ره ییئدبصعتم 2و رک بلص لها ناک نیت آ نیقآ ی

 "رالارق و سا رب هڪ و ناشیرو مزه بک مدار

 دور وس A ۲ ۲ . یدا ش
 1 ا

 ردےءال ام را هدنشاب ۵۷ هدماش قشمد هد ٩

 ةفاک « یلتحص رک «لداع مه واول

 راکن رف . یدا فقاو یخد هط مع قحو

 :مشد « بولوا نوت« هنقالخاو راوطا كنا

 ع تعرح ینمان اذه انمون ىلا ءهدلاح یرلقدلوا

 اع ك راک: رف هدنرود كن بلا حاللص .راردیا داب هلا

 او تس دمو نارمع را 1 یرلکدروک هدهبعالسا

1 
۳ 
/ 
۴ 
۲ 

۲ 

 ع كلم ن )
 > (رهاظ الم

 ارا

 ۱ قوا ندا
 هد

 كرا نب لیاخ » ]
 ٤ فرشا»و «یدذص

۷ 

۳ 

 | للخ نیدلا حالص



 ندا جم 1 تود نیا مال
 هنسهدام ¢ یوا 4 نیا

 [ .هیروی تجا
 وب رخ اعم (یدنفا هادف حس 3

 ا E ۱ یالص ٩

 هد۱ ۱۴۳۰ .ردنلیرتکیلا «بواوا نىنا 8
 مظعاردص تدم یلبخرب هلدورو هتدامسرد تا

 ییدنفا ناودو یوم تناشاب ىلع ییغوا 3

 ندلا لاج جش ‹هلتم نع ههردا هدعب و «

 هبلاراشم ىاشاي ةن ارخوم و ؛شعا تبانا ق
 هدنح رات ۱۱۷ هدندوع < هلتع نع هرصم هدنب

 7 شما هجم یهاکرد 3 رها ط هدنراوج م

 هل راءشا یلیخرب .ردشعا لاحرا هدنخرات ۷
 وا تس وش .ردراو یاسر ش

 زامروص یال هدرهاظ دیسک ناکشم 8

 یرارسا قجهدوص یدروص هنطاب ٌهجاوخ

 راک دا ی مرا ۱ 1
 یلاها +۰۰۰ هدنسیق رش لاعش حارلص | 2 ۱
 یدک كرصم ندمتهح ماش .بولوا هبصق رب ی ٩۱

 سیا ندننرط یوا ندلا حالص ۰ ردهدنم"

 ۰ ردعفلوا تدس) هنعسا .بوالوا

 .اعس روز رهش كات الو لص 2
 ی . . هحالص
 ه دن واح یامدم گرغاعسو هد ۱

 لاعث . ردبس هبصق یرفک یرک « بولوا اضق 7

 ندنفرطقرش لاعت ,هلیساضق كوکرک ندنتهج ی
 هلیتب الو دادغب ید اب ونج «هلیس اضقو قاس های

 توقا ی ره هلاب د هدنسهب واح دودح رددوا

 ربن هبا تس یتسیضارا تناضق ید یاچ جا
 بولوا تیم هب ییسارا را

 .ردراو یتالوصع اسو نوی ءامرخ «هبرآ 4
 یسیل اها۱ ۰۰۰ «بولوا یک ندهرق ۱۵۸ اف

 هدزکس .ردراو

 . ردنه ذلا یمیشو مد

 دیزپ ولا) :ر دیم كتاذ یکیاند ها ۱ اس
 بولوا هف فاتخ بغ هک (تاص ) "

 س . ردشعا تاوز ندن سی دنک ی داف اق

 هک( یثرقلا فانم دم ن بطلا نب همر نب ۰
 هصح ندنعانف ریبخ رار هلا مساقو ساق ی ۱

 . یدرشاوا دنم
 ر

 یسل اهانوتس هةشب ندب دوم ۰

 لا

 ( ىم#أ دلا نب س رفنضفلا وبا ) ۱ اف
 فیرشثب دحرب «بولو| ندا

 .ردیسیوار كر رغ

 بودا نا (لیحرد )| لما
 هما نن ناوفص ندوب بناح 2

 «یدیشلروس مانعا هلتراغس ٤ رال ع شمپ راسو هندن

 ثراحملانب هلص )و (یودملا مشا ا ۲
 یسحمر «بولوا ند همای ( یراتغلا

 « هدلاح یغیدلوا زواص*# شاب زوم «هدنخ رات ۳۰

 فرش تیدح ر هدنقح < ردشل وا دش هدناتسح*

 « بولوا دودعم ندنو ره« ییعکیا رد وم

 : ردشفل و رضاح هدرصم 2

 روا ندناساصخ (هنزالا مس تش)
 اکل 3 هللا دبع یردار ۱ 1

 .ردشعا تاور

 كت راما ناتسرادل (ه 0 ۰

 ,il ا 7 ۱ وقامص

 یربن ( رکسیا ) قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتمولیک
 ۱۰ ۱۱۰ بولوا هبصق ر یزکص او هدنرزوا

 «ینالوصحمیادنب لوبقم كب . یتدعم ریمد «یسیلاها

 دراو راغ رینیو غایو یراام م لزوک هدنفارطا

 «بولو یر هناخ ربهد قوح ر هدننامز هام "هرادا

 یدعت تعنص و هدهسدراقح ۷۱۱0 2 ربمد لژ

 : رد هدر دن

Eو( مدتها و تا  
 Cl ۳ ۱ هداد ینامص

 ا چوا هدنررود ناب نا دوم و عیار

 لوساتسا تولوا ندالع ی ها خشم

 هدنخ رات١ ۱ ۰ .ردیلفوا كن دنفا نیسح ندن رل ہل همای

 لوصالا ىل هلا ل لصحم « بوفوط هدلوتاتسا

 مدنخ را ۱۱۹۰ 7 هرکص ندکدتا سرادم رود

 هنڌ ول وم هم رکمٌهکم هد۱ ۲۰۰ صم ه۷ «ربم زا

 شفلوا تص

 یرکسیضاق للامور هد ۱ ۲و وطان هد ۰

 «بوک ه هبمالسا تشم حس 2 و ؛شلوا

 < یسضاق لوتاتسا a3 NN ۵ و

 ندکدتا هرادا یناوتف روما تدم برف ههنس چوا

 زود هد۱ ۲۲۲و ؛ شف وا لع 23۱۲۱۸ /هرکص
 هدهسیا شلوا مالس الا جش اات هدناخ ینطصم ناطاس

 یم هنر هعدخو هلیح كرلساسد شب یلنع كنفلس |



 جد ص
 نوکر زکلا هجرت بحاص ‹ غلا ۲ یغیدلوا

 سح قتفج هنلوا هداعا كنغاس « بولاق هداوتف ماقم

 الا هدنخ رات ۱۲۲۰ و ؛ شعا افعتسا هجدیا

 هآ جدا لا هنس یا یخد هعفد و «بولوا م السالا

r:قخوحش <« هراداللا دب یناوتف  

 .ردشع | تافو هنسوا هو el هد ۲۷ ۷ هلسس

 كسم هدنمجوت هل بصانم و بر و لضافو لاع

 یسهناخردنافو ید حم هلرنارعح هدنراوج ځاف .یدیا

 . ردراو یرلذفو هرلن ویو

Eحشو ندنسارهش نا را 4  
 شیورد «بولو" ندندافحا كزاریش

 عوقو ارتفا هلبا معرفش لعف هدنقح .یدنا مدآ ز داهن

 . یدشعا عطق یتلحر وضع یدنک «ندننی دلو

 : ردکنوا تب وش

 را وتسا تعب رش رد اب تاب مداکرپ وچمه

 دنکبم تلمود و داتفه ربس رکید یاپ

 لآ (نابزرم ر ۱ هل ودلا ماصمص

 .ردیلغوا 2( هبوب نب هلودلا نکرن هلودلا دضع)« بول

 ند کرب قاط ر «بولوا امالا ريما هددادغب

 .ردشغا تافو هد ۸ ترک

 د ر دلا ماص نیدلا ردب ىب )
E ETنب ا و  

 ناکا روا تسوکح دک رک را( ناو و
 نیدلاماسح ندنساب رقا «بولوا یسجرب نوا كنكولم

 هلسامرف ثیاخ نازاغ هد 1٩" ۵و ؟نتلوا فلخ هرم

 دشغل وا لتق

cC 
 هدنرزوا «بولوا ار هدنسهراأ

 توقاي یغیدنل و یریوک ر دو دعم ندضرالا با

 . رودیا ناب یوم

 ندنسابطا و ایکح ریهاشم دنه ۱ 3

 نومأمو دیشرلا نوراه «بولوا لهج
 همر هی لع نامل قالا قوح ر هدنرلنامز

 اوا هجور یسهجرتم رات میحاشاز .یدشفلوا

 ۰ | هس

 هنلادص و هنیراف ادتا هک < یدنیلا كارم باتک»

 وایسع وا كنکو لم ا

۲۹۹۹ 

 یکم ۱۳۳۶ ولو یواع نامولعم هدنقح
 هی یلدا كنیکمرب دلاخ ن یګ .هدلاح یغیدل وا

 ترد كس ترد هک نادب ۳ ؛ردعفلوا لق

LSردنواح یناوصا یمرضش  : nدنس  

 راملا یف مورلاو دنهلا فلتخ امف باتک» ۰ « ناشه

 اتک» « «راقعلا ءارسا ریسفت تاب «  درابلا و

 3 دنهال ىلاحملا تاحالع باتک » 6 عاجلا کتا

 « اههوعس و تابلا سانجا ىف یدنیلا یآر باتک
 . « للعلاو ضاصالا ف مهوتلا باتک»

 یسهرق كتالو راکدنوادخ ۹

 1 كن رکیاب و هدنغاڪس یر دنص

 لوص كباب وامس قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتموایک
 ۱۲ ۲ بولوا هصقرب یزکس ۳۳ هدب رق راک

 یساسدلک ۱ « یتهسردم ۲ « یمماج ۲ <« ینیلاها

 یفادتا رکید صوصخ هرلمور و یاد تاو هدشر

 ل وک «یعاحرب ءیناخ ۳ «یناکد ۰ ی اعم

 از دلاها . ردراو ینهعطنا کیا هدنراوح و یراوص

 ولج «بولوا مور یروصق و و یمظعا مق

 یساضق یغردنص -- . لردهاکتم هلا یکرت ناسل
 ءقاو هدنسف رث بونح یانم كنغاعس یب

 هلیرلاضق یجاغی و ی کلا فن الات ےب بوو
 مونج و اب ونج « هلبرلق اعس هبهاتوک و هسور فرش

 يف . رددودحم هلت الو ندنآ یخد ندنتم ین رع

 لاما ۲۳ ۱:۰ « بولوا یواح یهرق ۳

 زدمور ۷٣١ نانلو هداضق زکص كرلز وب 0

 بولوا لهضرام یسضارا .رداسم "الماک یت

 لس وص .رومنلو یخد یسهووا هدنسق رش

 نت یناچ وامس نالوا یلوق هععلشاب 7
 رد | عج ىن وس هب راج هایم «كردبا قش هب رع ندقرد

 ree هیعاشاب ء بولوا تدنم كب یسیضارا

 دوخ < ۳ یراد « رادواح i «یادغي

 فلا عدذ و نوفآ « قومای « هل وصف

 ادنوینآ و ماسدس .ردنراع ندهر راسو سات نایالشاب

 دئسارق ضبو هداضق زکس «ردراو یاجارخلبخ

 رکیاو لهمرصو ؛رونلوا حد ماکو لاخ .هداعم

 ٣ ۲ شد ۱ هداضق نورد . رینلشیا راش شعب

0 



 یادتبارب رکید صوصخءرامور «یئادتیا ۲ رپ
 هرددوحوماساک ١و عماج ٠ «یتکم ناببیص ۲۹ ۱

 «ریفیص بولوا یرلاعرم لزوکو یرلنامروا لیخ
 .ردقوح یس هہاھا تاناوبح یو < نوق

 راصح هرف و راکدنوادخ لق ۷ 3

 دا راصح ه رفو هدنفاع» تحاص ۱ 3 ۱

 ما ۳> ۳ 8 و

 یاد تا رو یدشر ر ىس اک ۳ «یسهسردم 6

 ۱,۲۰۰ ۵ فدراور نا و یتکم 4 چاق ر 1
 هل رلغاط و عقاو هدنرزوا هلاب ر نالوا یعافت را هرم

 ۳ یروصو RE كي : یماوه هلغلوا 73 ١

 :ندنفیدلوا كعد «قدنص» هدسنان و ناسا ی ا (سوت

 لقدنص س . ردنا تلالد 5و یا یر : 1

 راکدنوادخ نوتو نززاعس تحاصراصح هرق یساضق

 ر هوس ترابع ندنسهشوک یر بونج كنتالو

 شزو اعس ههانوک ندنتهح ف لام «بولوا اق

 هرق سفن ند فرط قرش لامش « هلیساضق قاب

 ا رض هنوق ندنتهج قرش بونح «4.ساضق راک

 راکت وحش : 29 هلب رل الو ندیآ و

 عماج یب هرق ۲۱ هّاجو یهبحأت ۳ ها 8

 هدزکص 4 « ردراو یس اھا ۷ 4٩۰ « بو

 "الماکیسادعام ندمور و یمرا ردق ۰۵۰۰ نانلو#

 هووا تنم و یرلغاط ثكسکو « بولوا له 7

 .ردقوج هدیرلام هلبرلنامروا .ردراو یر داوو ۳4
 «بولوا هداضق و ییب اذم كن:غامرا سرد دلو

 ید لوک همشينک رسا ( لوک یا 8
 «نوفآ هللا هعونتم تابوبح یتالوصحم . روینلو

 ریه د ندیآ ۰ ردترابع ندنماونا كراهویمو مدزوآ

 یسبرق ( راند ) نالوا یسارتنا ةطقن تلر همش گلوب ا
 اص هریمزا اضق هلقرط وب ,بولوا هدنلخاد اضق و

 هباضق کس هربا هباروا ینالوصحم *هلضفو ؛ردطوب

 هردراو اب ؛اقرب هلمعسا (یادخ) هدهفاسم فاو

2 
 (I ا یوص ینیدلوا ا ك

 عد ص ۹1۷
 نایص ۸۰ «یئادتا ۲ هدشر ۱ هداضق نورد

 اش تانسهلج «بولوا دوجوم هسردم ٤و یتکم

E ETرولوا غلاب هب . 

 یمیس رک ك هساع هطخ 1 اص

 «بولوا رهشرب یزک ص كنم الو نو
 هدنسقرش بونح هرتمولک ۸۰۵ كهمرکم کم
 هدنسلاع" قرش هرتءمولنک ۱ ۶ ۲ انس هلکسا هدبدح و

rلوط رک هلبا یا ض رم ۱9:2۵  

 هرتم ۲۲۱۰ ندرحم یاذح كئارس لادحو هدیق رش

 هلراجرو روس .ردعقاو هدنسپ داو ر نالوا یعافترا

.۰ ۲ 

 52 هدلاح وش نکا شفل و زواع رک

 اوح ردق زوتوا .ردهدنرهدار ۰

 یا اها E عساو طاحم

 ر +

 جواو رکر اک ,یرلناخ سج ءیسشراح كوس < یس

 ا اخ ئ رکا رب « یرلهناخ یلتاق ترد

 هدنحا 2 ره «یرا شرق ددعتم هدنحراخ دروس

 راعتا عاونا هدنفارطا « یسهرد کیا ردبا نایرج

 یک كل هعشود و فشراچ « یرلهجتاب یراح ینهرقم
 رم تاحوس1۰ عاونا ندقوماب و هما

 یعافترا .ردراو یتالومم لزوک قاعتم هفلحموقو

 « بولوا نیر زاب ینەي لدتعم یساوه هل. سح

 - هرآ هصک هللا زودنوک اذه . رانوط رلوص نیذیق

 یساوه « ندنه-ا وا هداز یتوافت ترارح هک

 یکساكب .ردنکد لاخ ندهقبص ,بویلوا مالغاص كب

 هقتع ةا شعب .ردلازا یگ دق مسا «بولوا رهش رب

 برام یز هک كن £ لوا نداعنص . هرددومشم یراتآ

 ربهاشم قوحر فورعم هلتبسن ( یناعنص ) ۰ یدنا

 ( اعنص ) س  ردشفل و یناز طقسم كيابدا و الع

 و یشاط ب دربهاشم فورعم هلما ینامنص . یدبا |

 . یدیا ندهرق |
 ندا بکر قتالو نع ۰ یغاه ۱ ۱ ی بونح . ری الٍ وط هربن و یسهبراج هایم قوتب

 کس ەل یر e ترد

 كنت الو نع نانلو هدتبط وبضمتحن «بولوا یغاخس
 تی مق كن هناع هد نوتو ندنسق رم مق

 ندنتهج یلرع بونج «هدلاح یغیدلوا ترابع ندنسپ
 - اعس ریس ندنتهج یییغ لاعث « هدیدح اغ «ز من

 یخد ندنرلفرط قرش بونج و ًافرش ء الامث ,هلرلق
 2 > . رددودحمو طاحم هلا هط وفم ربف ؟یضارا



 عدد ص
 « مد « رامز . هیح « سنا « نابکوک « زارح لبج
 <« بولوا بک نداضق ٩ هلبرلعسا نارم و عادر
 یسهصح ندهماب .ردواح ی هرق ٩ ءو هبحات ۵

 «هلغلوا ترابعندن راک :ا هل ترص ةارسلابح بولوا

 یتهراج هام .ردهداز یتروممو نر یساوه

 . رونلوا اورا و ق- ییضارا رڅک | « بولوا قوچ

 هرود هر «یادغن بول وا قوح یتالوصحم هوم

Eلصاح یخد هواسو تاوح «نوتوت هلس اب ومح  

 كنسيااها . ردلوذسیم و عونتم یراءونم . رولوا

 .روشوا نیم یقبدلوا هدنرهدار ۰

 3 و هو تار
Eی ۱ ۰  

 م دتسه هعفد ترد هدنرارود لوا ناح دا و

 نایلسناطلس یتوناق .بولوا ندالع شیک + هنءالسا

 كن دنفا رفعح لیوکتسا نادیرو دک رود اح

NN“هلا مع لیصحم « بوغوط هدنح ران  

 ندکد تا ماود هتسرد یدنفا دوعسلا وا تدم رب

 هد۹۸٩ كرهدا سرادم رود لوصالا ٥ دز

 هردنلغوا

 ییضاق لوناتسا هد۱ ۰.۰ هیرداهد ٩ هسور

 لا مور هد و یوطاآ هنس وا هت و

Eدعس هحاوخ هد۱۰۰۸ ۰ ید.شاوا  

 یا ۰ بوک هتفحشم دنسم هنر یدنفا یدلا

 : هرکص ندکدتا هرادا یلاوتف روما نوک نوا هلبا

 مالاس ال 3 ات هدست ۱۰۱۲ یرهنلوا هل رف

 ن ِ : نانلو مظعا ردص « هدهسلا شلوا

 وب ۳ e رک > ها کا 2 ی

 ۱ و 2 ۳

 *ورادا نوک ۱ . و یا ۳ هلا هنس ۲ یخد هءفد و

 مظعا رزو هد۱ ۰۱ ۵ رک ندک دا یوتف روما

 نمایلاوا هنر «قر هنلوال نع هلیعس كناغاب شیورد

 هرکه انار ؛ شفلوا نیست یدنفا ینطصم

 رب كرهک هتهذم دنسم ًامیار هلنافو عوقو كلوب
 هرکص ندقدلاق هدماقمو هتفه رو یآ ۷ هللا هنس
 ج یافا هد۱۰۲۰ و ؛:شفلوا لزع هد ۷

 .ردشع |تافو هد۱۰ ۲۱ هدوعلادم .بودبا فی رش

 شم و یراتاتیلت هسرد بتک" شعب و هف اشک سفت

 . ردراو یاریخ

۳۹۹۸ 

 لاریدلا ءبولوا ندنلابر ناخ ملس ناطلس زوای |

 Er قاخ -ِ هننامولعم ترفو .ردشع اتافو

 u او هنیع ن نایفس .یدراردبا تعحاص ۳۳ رک

 ۱1 درلشءا تاور 8 25 دنک ی هاسم یک لبنح ن

 وا تب وش « بولوا ید یرلءالکر ومشم قوج رب
 ج : ردندهلج

 هباشبعل نامز كادف

 پعلپ انب نامز اذهو

 U بسیج یر حج ریو

۳ ۳ 

 : زهجورب ندهنامم یارعش یامدق 4

 ۳ ردصاخ بت ف

 زاخ دیزباب نا طاس «بولوا نلینومطسف ییجتر
 رلتماقا هداسدنفم دو ا e ینا

 لبا یعلاطو یتاحمو ؛یدا یتاک ناود هدنسهرص

 : ردکزوا تب وش .ردشفل وب هدکارب

۳ 

 ندعاماد د نس كلا كچ م یا یروب

  eTیو و و ور یو ,ge ل

 من ی 1 دکن وا تړ وش «بولوا یلقنزا یسح

 كسشمزاب ورس هروک هشدق

 شاقن یا نوسلاق هدن ۲ دلرللا

 3 2 ینطصم هداز اشاب ردنکسا) یسع>وا س

 او دکتوا تس وش

 ترسح هسلوا رک ۱هلال هکراخر لک

 تیم غاد یدیرلئ كن ۲ هدنرغب

 لزوک .یدنالیلوبیک (-د#) ییمدرد س

 "۹ .ردندهلج وا تب وش .ردراو یراعشا

 ۰ یرغب ددهقفوی تیاغب كيان دوی شنلد
 یناغفا و دایرق ردیا هلدادرد هسقاب یرک | مک

 هدازپش كنينا ناخ اس ناطلس .بولوا یلهسورب

 شلدلوا شلوس هدنقح یرلتع نع هنامرف هتک

 : ردندنراعشا *هلج تب وش



 روت و هدازهش لدع یاول 5

 نیدیآ یدلق ییرللبا نامارق

 نحو ات بابرا «برلوا سال بت و
 ۰ کو توب وش

 ج

f 

 اقل هام یا هغلوا دز ةقلح هکو پق

 ات ود ینیدق یک كفلز یدلیا ونهم

 جاولب :یسبابا بیج ( ها عتص) ی 8
 هسیردن قیرط «بولوا ییغوا كعش رب هدنس هم

 : ردکنوا,تب وش .یدیشلوا 8

E: ۱حدف نوسیا .ر ود هاش وش اخیرا نیس  

 ررنسوک تزوص هل نارود هنسا مهدوک 3

 یولوم قیرط ( هللا منص) ییجنزکس بس"
 دص ر شماکچ هاوزنا و تعاذق هشوک ندنناشب وا

 : -ردکنوا تس وش . ی دنا یون
E 

 رذک رلیا هسیا دالوب كلفرك مهآ ريت

 را نا هنننکتس لد كراک اقح لوا

NE E ۱"دنفا نما  
 )ی 5 7 ۱ هدار یجنص 3

 ااو «بولوا ندالع نک ههبعالسا نهم نرو

 هد ۱۰ ۵1 .ردیلفوا كسدنفا هللا عنص هرق ل

 « رصم او باح هل دس هن ای هسور هد ۷ 9

 یلوطاآ هد۱ a  یسضاق لوسا سا هد ٩

 هد ۱۰۷۲و اوا یرکسعیضاق یا مور هد و

 .دا هدماتمو ردق یار نوا :بوک ها 1

 خوا لنع هد۷۲۳ 6 هک

 یهاکرد یدتفا دو یاده هدراانکتا بودا ٿ 5

 هد۱ ۰۸۳ و :

 «بولواتاذر قتمو عرشتم .ردشفلوان قد ۹

 . یدیغو یراقو و ینوقو «هبحراخ روما قحا

 : ردد را ت

 داغ ا ترش اد دادن
 هدح نم فصولا ق اهدحو

 اهکل و ا ى برغت 3

 هدخ ق علطت اذ دعد نم ۲

 لادح و 1 رازح هد رفم جام ۱

 نتفلو نک اس هدنرزوا كرد ۳

 تاتو رم «بولوا هلیبقرب كوي ندهید

#۷ / 

29 

E. 
2 

۲ 
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 ر و ص و ن ۱

 هدم .ردرلشعا سیسأت رنو ۍیرلتلود یرز یو
 قح «بولغاط هدنعا دریک یار یدارفا شو ا

 .یدرلشعا لکت هرغفص لود شم یخد هدنادوس

 هلق يا زکلا هدلاح يیدعش ندنلابق هحانص

 هدنتلاا رازج ى5 هن طق یر « بونلو

 ۱ یحانص

 ناورق ( یجاهنصلا دادش نب زیزعلا دبع دم وا ) ۱

 (یجاینصل ادیعس نب یلع) س .ردشمزاب نخرات كن روش |

 تكاتکر ب هلسناونع « نازوالا ةفرعم ىف نایبلا»

 (یجاهنصلا درعس نب دم هلاددع وا ( س .ردسحاص

 كلا س .ردشا وه كياتکر هلاونع هرارسالا زنک »

 دوخای مورج نب دک هنلادبع وا) هسیا یراروپشم
 هدنخ رات NATA «بوفوط هد ۲۳ هک« رد( مورحانب

 بوسام هنس هر رب *هلیبق هج امص
 2 ردسقل كيالك ریهاشم ضعءإ

 . لوادتمو روهشم كب هدیرفء .ردشمزاب یلاتک و حو

 ندنفرط نویوحن ریهاشم قوچ رب باتک و نالوا | عبار ن
 .ردشل دبا رشا و عبط هلن اعف د e حرش

 تالو تورب و هدنلحاس ماش |
eا  A۷۰ كور قرهلوا  

 هبصق رب یزکم اضق هدن-سیبرغ بونج هرتمولیک
 یروصت و ماسم یسهدایز ندنفصت تولوا هاک-ا و

 یسلاها ٩۰۰۰ ابرق هرزوا قاوا نایتسرخ

 اط ریو یسوبق كتر «یروس ءیتراجت كلشیا یخ
 « بولوا رهش رر مدق ك . ردراو یسهقیتع ران |

 یجکیا ادیص .یدبا یرازکیجنرب كا لر ایل هکیتف
 (ریت) یعدق مسا . یدیا هدهحرد ی وا تورب و
 - روس مکح هنلحاوس دیفس رحم رایلهکیتف «بولوا |

 یتراج زکرم كزیکد قا نوت هدرلنامز یراکد وش . ردلبلح بولوا ندبیع
 ردنکسا بولوا مقاو. دنرزواهطا ر ر عدقرهش .یدبا

 ؛ شا طبر هب هرق هلمتررب ءهدنکی دنا طریق

 ر رلموق هتفارطا كمتخر و هلنامز روم و

 . ردشلآ یتروص هرزج هبنش رز ییقوم درهش

 قرهلوا هدنفرط بونج یرکید و لاعت هلستفو

 یکءهدیونج هدلاح کیدءث « بولوا ینامل لوس یکیا
 هردشعتال راط یخ ید یهدلامشو ؛ شمل وط نوت ب

 كو ۱۲ دلدهنیملا قار قوة رهن رهش کسا |
 رب زکلاب كنون هیصق یر دمت « بودیا طض لحاس



 ر و ص

 وش نیملاسآر روک ر ەر
 كالو ومصر یکسانالوا شما

 قرهلوا هبانک ندسهث . رددوجوم موبلا یراهارخ

 ص وصخ هنندابع كموهومدوب۰« یرلکدتیاریبعت (لعب)
 « رارارم قوچ ر .یدبا راو هدیدبعم ر روهشم

 ثیودوره .روینلو یغد هقیتع راثآ راسو رلن وتس
 هنس ۲۷۵۰ نداسیع دالبم رش و «هروک هننیمخت

 هبروئآ راسو رص تح .ردنشفلوا سل لوا

 تمواقم هنرکسع تنایلس ترضح و هنرارادمکح
 ندهرصام قانآ ۷ قم ندنفرط ردنکساو ؛

 .یدشفلوا تار یمقرب بولت هنلوا طبض هرکص
 «بوشود ندتسمها هدننامز رلبلامور هلرلبل هنودک ام

 هنس هاد هیمالسا كلام هدننامز ( هضر) رم ترضح

 ا هدک |٤ قوس هرهش

 شک

 هنس ۸۷ ۰ یدیغو تيما هنوکرب .هدقدلوا لخاد

 ندنفرط وا ندلا حالص «بولاق هدنلا كريلص لها

 هدننامز ناخ لس ناطاس زواپ و ؛ شغلوا صالختسا
 - الہم جرات به ۲ هردشفل وا ق واللا ه هام كلاع

 .یدیشمرت رآ ین تدبارخ یخد هلزازر یادش هدنسید

 زد م وط زو هتانقرا ضعب دله كوص و

 تاللوصحم راس و نوتوت  بولوا تدنم كب ینارطا

 یه سم
 نوش اهرم هات الات ناف زور

 هلزیکد قآ یخد ًابرغ «هلیفاحتس اکع ًابونج .هلبرلاضق
 . ردعءاح یهرق ۱۳ و هبحان ۳ « بولوا طاع

 ندراهت قفوا ی ۱ « بولوا یلهضرام یسیخارا

 | هلبا روص یرهن یناطیل هلرکید مان و هبساق .ردنرابع
 رکید هدنعسا (رعطا یداو) و «رربا ینراضق ادیص
 غار وط . رولکود هر و هلبا قش یاضق یاح ر

 «قاحرو ءرصم ,یراد هبرآ «یادغب ءبولوا تنم

 « ریجنا , نوتیز « نوتوت « كجم ء دوخت ء ماسیس
 كنرب و ؛رولوا لصاح تالوصحم راسو بورخ
 یسهزوق كا رادقمیلیخرب .رونلواجارخا یعسقررب

 قوج ینا .رونلوا جارخا «بول ردشبت یخد

 4۰۰۰۰ یرلیک «هدهسیا زآ یرلنویوت «بولوا
 زکص هردقوح ید یراریفیص و برق هنرادقم

 ريف ٦ و < هداضق نوت و هد شر رب هداضق
 یسلاها كئاضق ۰ ردراو یشادسا بتکم ملسم

 ۲ ی ۲۳۸۰۰ « بولوا ترابمع ندسوففق ٩

 .. ردهزاسو مور «ییورام «یروصق و ماسم

۷۰ 

 9 نفت ۸۱ و «بولوا هرقر كوس

 جاقر .رولیکود هنیرهن تیکاک

 a يوق كننسضارا هردراو یخدلوکكحوک

 ها ردق |

 0 ۱ ر ر | نوغدوص

 4 بولوا نددیع یارعش ریهاشم
 هدنراشاب ۸۰ هدنګ رات ٩

 ے .ردراو یرامشا ناود بت . رد تافو
 ۳ ردکن وا تاب کا

 نیدب ما داثب یرتا
 یتسعب اسا تقلع

 اهماوق و اهظال ىف

 ییدرلا و دنهلا فام

 0 كز الو ساوىس ۱

 ۱ یدوص
 ۰ ردن دنس هبصق روص

 ِ r الامش «بولوا اضقر هدنتهح قرش بونج

 ساویسندنتهج یرغ بونج «هلرلاذقراصملبوق اب رض
 1 هلینالو مورضرا ید ندنتوح یونح قرش ,هلیفاعس

 e « بولوا لهضراع یسضارا . رددودح

 ى د داو تم کاک یرلغاطنالوا در هم دو دح یغاعس

 ۲ الوا E .رورآ ندنم اتم قامربا 0

 هراس هګراص و سوفهیعآ «سایردتا .ردندناابح

 روک ذم فا هدنلخاد اضق راهرد ضو یاچچوا

 «بولوا یخد یتامروا
 حوا هدناخاد اتو .رونل و رلحافا راتو هشدم ؛ماج

 هلراخذ راسو هبرآ یادش «بولوا هدلاحر طس وتم

 هدنفاط BEYA لصاح یعاونا دارهزبس و هوبم

 قلدعم نوشروق یلیس ررب هدنرف یسهرق نالق و

 ا شمب راس و هدنبرق اضق ز رک سم .ردراو

 رادا ندرزکسم .هروشلو رهحلبا و یروص ندعم

 9 یبهرق ۱۷۰ «بولوا یسهیحات " رونلوا
 ی ۷۰۰۰ .بولوا ترابع ندیشک ۱۰۰۰۰ ییلاها

 E یخد ی. ۲۷۰۰ و مور CAG « ماسم

 ۰۰ هدنلخاد اتو . ردینمرا رار هلبرلت اتسد ورب و

 3 ان سرخ ۲۵ و مالسا ۳ 2

 3 .ردراو هیرت و هواز و هیکت 7 چاقریو یتکم
 شاط یلناق نالوا كرکوم هرتم ۲۳۲۰۰ ندرح



 شیلآ یٰلبخ «بولیروق رازاپ یتوک همج ر هدعقو

 ۳ هدنت الو راکدنوادخ

 ۰ رونق وط یراتچ

rlاس  
 هب رع ‹«هلحورخ ندنلوک واک هدنساضق وامس ك

 یغردنص كنغاعس یسهرق .كرهدا ناب رج یرضوط

 ریعص وص

 ناکن دنتهح هبهاتوک هداروا و ؛ ردیا لوخد هل 7

 ندکدتا قدییاضق روک ذم هما ذخا ی (رہن هرف)

 ین رع كنس اضف جداغس «بونود ی غوط هلاع ۰ 7

 یرسکیاابو .قشیتساضقیرسکیلابهرکصو ینسهشوک
 كنساضق همردناو ؛ردنا ذخا یناج ن نک ن ۱ 1

 آم اا هسور « قرهراب ىش ەش ق 1

 یخد ندلوص جام ندغاص و , لوخد هنساضق
lL 2 2هسور  

 ا 2 ا ی 2۱ روا ام ۱

 - هبلشلا هدلاح یدمش هلکعا ادس دس ر دن

 قح هلوا خاص 2 ریس هلتمش رب ی .راروپ :

 ی دفارطا كسار . بولوا کم و هلاحرب
 داسا قیوح هلان وب لا ی كنيضارا
 = ونک و كا درامنانایکود ههص ص . وا

 ندیکهب یرسکیلاب ندهمردناب و هدنزانک لوص ك

 هردراو یخد هبرقر هلعا وب هدنرزوا

 «(زع نافوص)اشایدومع» ] ۹
  e.هلروس تەحاص هنسهدام |

 | زع ناغوص

 ریو كنغاعس و تالو هرن وق ۲ ۱
 4 « بولوا لوک ۶ 1 | هلغوص ۳

  ولیک ۱ ه یکاو یو . ردعقاو هدنلاعش كنس هبصق

 یارسنوتاخ یکه دنراوج هینوق < بولوا ردق 3
 كوو ؛رولوا بصنم هلوکو ب رېن ر ناقبج ندنلوک
 یربشکب قرهقا یرغوط ه ین رغ لام یهایم * ا

 . ردقوح یفیلاب .رولوا بصنم هنلوک
 س 1

 ترد نا هحور O سرف

 : ردیصاخم كناذ فو 1

 ۳ « بولوا ندنک ارتا یاتفح لصا نه ید

۳۹۳ 

 ن هبامع

 ف و ص

 تب وش ٠ رد دعا تحاس و رود هناردناف تدم

 3 ردکتوا

 یدشکت نارعش تن یدشن قشاع

 دیاشکهچ نا رج ةمانمغوت شد شک

 انالوم «بولوا ین اهفصا )د# الم) یی کی

 3 ا هعطق وش . .یدنا راو یدسانم دم هلبا یماح

 مدوب هداتفا شهر رد یراوخ

 نارارقب نا هوس

 یدابم ربا نوچ تشذکب نمز
 ناداپب را نوچ تشاذک ارح

 نطوت هدزاریش « بولوا یلنامرک ییعچوا --
 : ردکنوا یعابر وش . یدیشعا

 دا رگ

 یوداج سکر یا وب قوص

 فود دداد زجع لای هراومه
 تسدفاک بغیغ جرت نم لد ربب

 ینوهل دنکش یم ارح ءارفص

 ۔ كنه ) ی زاها د یشنم ( یسک درد س

OAندنسهبصق یر رز درب اف اعم ی  

 راکت وا تب وش .یدیا

 دیآ یهناخیم دص ناماساب زورعا راہب
 دیآ ی هناتسم لک ی وب نوچ ید ویب شودب

Eنرف ىج زوقط (  

 «بولوا ندننطاطخ ربهاشم یر

 OE ردنلاراخ

 راب فوص
A, 

 . ردشمزا فد رش فعع

 قا دی رای ناطاس مر دلب |

 « بولوا ندنسالک یرود

 همقو هرقنا و ؛شفلو یلعم كباح دم ناطاس یلج

 ا ی
 ناطلس .یدبا شلزوس مازعا هللا هصوصخم ترافس

 قیرط «بورو هد« حیاصن قوچ ك هملاراشم دم

 .ردشغل و یرهر و لدع

 a ا ص رد یو a ارعش و نویفوص | ۳۳

 هروع دزن ندنداح هلاراشم *همدازمم ۰

 ۰ ی فدن رامشا “لج یار

 نقد مس یا خر نم ریفب یانم
 ندیز ناچ دور مربع تیاغ رک
 قلخ "هدید كمدره موش هک مها وخ

 نهج دی هل سکا چ وا یوا

 2 ہسار دم فوص
 ترادص مس هدیرود ب



 ف و ص

 «بودیا باستنا ها شاپ قاب رادرتفد . رد_دیشش

 ۳ یرهکی ره A یو
 هنن رلق اوعس اسدنغم و ناخوراص «ندآ هدعب «بولوا

 هدنترادص تناشاپ ینطصم هرق و ؛ شفلوا نیست
 شلوا رادرتفد

 هلسقا وص < قدنلکب ER تل رابتخا هدنس هاب

 ت اط چک هدنخرات ۱۰۰۸ .ردش]ل و ترهش

 وصو هنلاسو نس «بقاعتم یس ولج كرلاراشم ناک

 » هده سرا شلربتک «رادص فن اسم |داندسا هنکاف

 ۱ قلا E ندنکیدعا قفاوت هنبقل یناکرحو لاعفا

 ی هب هرقلعم و لزع ۵9 ۱ ء هرکص ندنر ادص

 نس را مادعا هداروا قرهنلوا }59%

 .یدیا زواعم

 |دافوم
 كع مو هدنرزوا یلعخ لوب ربم د قرهلوا هدنسرق

nرد هب رقرب هوس او هبصق رب كح وک  

 جافآ هدد نت .الو هنر دا

 -رش ور كح افآ هددو هد

 E جافآ هدد ام ی-اضف ولفو- ص

 ید ا رغ «هنردا ہلاعش اون اف زار

 هلبس هبحان هلاصسا ؛بولوا طاع هلب رلق رلق اوعس هنطهوک
 رار هلا هیحات شا کد رولوا هرادا نداضف و

 یساها ۰ ۷۳۰ < قرهلوا یواح یهرق ٩7

 ی۱۳۸۱۰ «ملسم یس

 رد اسو هناکنح یروصقو راغاد ی ۷ «مور

 یراراب و یداو تنم «هدهسیا قلغاط یسیخضارا

 كرا هوم و هزبس هللا هصونتم راخذ « بولوا یخد

 یاچ چاق رب . رولوا لصاح نوتوت یلتاکو یعاونا
 .رولنکود هس رهن چكر ەدبا قس ییسیضارا كنا ضق

 . ردراو یر وکر یکر اک چاق رب هدیرزوا كرلباح و

 یثآ هللرلشاط نمرکد و ها . ردقوج یرلنامروا

 3 مماج ۳۷ هداضق لخاد . رونلو یندعم یو

 ا تاناوح . رددوحوم ۶2+ ۱ و هتک

 غاب یلیخ « بولوا قوج یرلنویق صولا ىلع و
 ید یونس «بولوا قوح هدیرلغاب .رونلوا جارخا

 كا . رونلوا جارخا بارش ولیک كم زو زکس

 ولیک كم ی الا زو یونس « بونلس» هدیراکح و
 ج” 7 و و ملک هداضق .ریل راقبج هزوق

 ۰ رونلوا

 ۱۹۸۳ ندرادقمو هک. ردراو

 ۱ | یهدنرق وق کی لزعلا دعب .یدبا
 3 هدنرزوا روت جدا رولنکود هنر( رکسیا) |

۳۹۷۳ 

 E هدنف رشت ا
 ۱۰ یر هشرباف تارکسمو هشقا كرا هلتاجوسنء دلو |

 3 يتکم هسرح < < قیلعلا ر اد ء یر هدادعا یلخاد

۳0 

 ۰ رفصلا تحت نیش ی دلاح یف دة بج ردق هب هعرد

 ةنم هن ینا ره < شا ردق هن کرد |

 یسیکیا .

 كنکلس
 هو وص 2

0 

Sofia ( ۱ ) رب و 

 ۱ زا «بولوا رهتز یزکس
 en ثلوناتسا هدنتهح لونج برخ

 ۱99 لا قرش كنغاط (نسیو) و هدنسرل مش

 3 ا هبهنوط و هدنرانک هوا رب عساو قرهلوا

 اوط ۲۰۹۵۹۲۳۳ هللا ىلا ضرع ۲ ۷

 راسو هخوح «یسلاها ۰

 قدلوساتسا .ردراو 1 اشیا و یر هناغغابد

 ۳ راوا هدنرزوا یخ ل
 ۱ رد هنیرلفر طظ جا كناتسراءلب

 ۱ بول وا هدنقرت ی هنلوا ذاا E .ردراو

 یرآ یربآ صوصخم هنااو روک ذ .ینونغااراد ر

 رم د ورا ک هدار مال

 9۶6, ين هل تاسوم تو یک تعارز

 یواح یدلج
 : هو وا یغیدنل و

 !ءردراو یسهزومرب كچوکو
 ۳را هرتم ۵۲۲ ندرحم یاذ- كل

 لر یراعع «هدهسیا تبذم تب یغاریوط «بولوا

 ۲ او ه و ؛ ردلکد فیطا ك

 1 ۳۹ هرارلا نازبم نزاب هدرهت « بویلوا لدتعم

 بر
4 

 یس هڼاتک

 یسهرظنم « ندنفب

 « بولوا

 ؟ر دمظتنریغو راط یرلقافوس كرهش و

 ۳ دهدتفلوا بتا هنقآ وهم ید گمدلتقر ط قرش

 ۱ 8 صوصخ هنتماقا كسنر دزد سهزآ

 كب یتپاق رب ندنسهفرش مماوج . روینلو
 ۶ ی -ردراو ید یسهرواح ر لوس «بولوا

 روینلوم هعلباقرب هدا كفرش عماج هدنل ام

 5 درللامور ۰ بولوا .رهش زر کسا هیفوص

 سن دالہم جرات < ۱هیدرونلوا همس (هقدرس)

 لراراغاب هد۸ ۰۹ و هوا م ندی ر الا

 مب .یدنا شلدنا هرس (جدرس ) :

 کر كو هدرهش و یر ندنرلسسنر نویتنازم

 یعنا هفوص .هروک هنفبدنلوا نظ «هلغم ر داب

 جرات ۱۳۸۲ .ردشغلوا عضو ندنفرط تر و

 چ

 قرهنلوا لاخ دا نا هامع كلاع ه دنسا د

 ا ( یمءاج کوس )را [سدلک روک ذم

 : ات
7 
۴ 

۱ 
 بم



Ap EAS E O AED E تین SE 

 و ص  ave Eیو )نحو ۱

 .هدام «لوص ساص ن مهارا» | ل ههتنامز هنامع *هرادا . ر ا رب

 هلروس و هنس ۹ > بولوا هدایز یا 4 رظن طق و قو ۴

 _ . كاع“ رب قلم هنتیالو هئوط هدنذاخما كنلوصا  | 2 ۱لامش یاهتنم كغاعس و هدنف اعم ناو را تایالو . یدشفلوا ذاخنا یزک تلایاو قا
 هدنل ام هرتمولک ه ٤ فی سدنغم قرهلوا ه دنمساب رع ۱

 ۱ لوا توو زآ ندهربخا هب راع ¢ بولوا یز 7

 هدهفاسم كل ءرتم ولنک ۲ نا را هل و كاح رقاب و

 2 ام یناث# ,بولوا هبصق 9 یزکم اضق عقاو م Oo ° یس هرس هعاسم كع هف وص

 هندشر رب «یسلاها ۰ هرزوا قوا مور یا ۱۳ ۲۶۷ یسیلاها و هرتز

aنوتزر رونلوا هرادا هلراخ یتکم ناییص ۱۰و «( یللق ص)اش اید » ] » 
 ۱۳ رو 3 اشا دمت یللقوص "

 رول روق ر هدهتعه یه رافو ی.ود درو یو اب 1 . تعحاصص ناو :

 لات كغاطر .ردراو ینراګ كلشیا لبخو یرازاب | توقاي یتغیدلوا هصقر هدرزخ دال 3 7

 تبنم و مساو هدنکوا ,بولوا عقاو هدنکئا قرش . رودیا ناب یوه 93

 سس. یدشفل وا ذاخا زک هنت الو ءوص وق نانل وا لک

  Nلو ربمد ندیا اد ندربهزا دا دتع هووار | ندننطاطخ ریهآشم ین مع 1

 هب هیصق رم ىس هش را نالبرآ ندناع و راتض < یو سس « ساره ی «بولو ك | را امى

 م ینەسوتو قر ۰ هک دتک, هلذلوا یچنم

 دوخاب ( همرح ) یعدق مسا <« بولوا هصق 3 2

 .ردشمزاب هس جاقرب ندنسهف رشریساغت یزاررقر
 : A TEE ST HE A E ندنمارمش ا ه ناتسدنه 3
 EE رانا ص هدنراراو ی ) ۱ رک) ۱ جک هدنخرات ۱۲۲۸۵ بولوا تلوع و

 3 کا ۰۶ | خم ۰ 2 سس و دم ا 1

 ۱ و ا و 7 E | بتم یواح قی كر کا . زدشعا تافو هدنشاب
 ءاسینغم اب ونج «بولواترابع ندنس هش وکی ب رغ : ردکن وا تب او وش ۰ ردراو یتاوهد

 هلت الو راکدنوادخ ہلامش هل ر اضق جافا قرف ارش
 1 E ار عا هد ییابرلد كرو بآ یهلا ۳ 3

 ندهرق ۵۲ . رددودجم هل غاعس ریمزا ید ابی ارعابز نکرت ناخرلکنسح یوج ب اب
 ماکتم هلناسل هجرت ی ۲۳۸۰ زکلاب .بولوا بک |

 ۱ ۲ ۷۶۰۷ ۰ هرزوا قلوا سم یروصت و مور ۳"
 ۱ -ولیک مب ص ۷۲ یس هرس هاتم هردراو یس اھا هللاد-ع س ی ن دج ۳ وا ۱ ل 73

 هه ور ءهضارا یا هرتمول هک ۰۰ بولوا هرتم «بولوا ندالع ریهاشم ( سایه نم 29

 نامروا یاهرتمولک ۲۲ < یعرص یاهرتمولیک ٩۰ | كنیردارب كن (یلوص سابع نب مهارا) هجرتلا یب
 « ردتراسصع ندهلخ *یضارا هدیاهرتمواک ه۰ و یهداعلا قوف تراهم هدهمانوا جم رطش .ردمو

 راخذ ینالوصحم هعلشاب ,بولوا تبنم كب یغاریوط | ءافلخ .ردشلو ترهش هلیقل (یجنرطش) «قب
 LI طومالب « نوتز « نوتوت لا هعونتم یعدن هدمب و یل ادا كوالاب یفار ندهیصا

 یهامتریغ یوررهمردما هدیهاکسب ز
 ارا وتسا درامش ی یتاعش رات شکس

 یسهبصق هموص .راقبح ید كرا یلیخر .ردترام | رب ۰ رد ثا كالءدن یخد هردتقمو ینتکم «ب

 جارخا ی-بااهاراوج بول و تدعم روکر هدننرق | - ردرلنوش یررومشم كلا « بولوا وانا 3 قوج
 . رارو دیا لامعتسا هتاقورح و باتک »  ةفرولا باتك» .« ءارزولا باتک"

 «ماعییارابخا» « « عاونالا باتک » e“ بد

 ا رابخا » « « ررغلا بات ك » <« هطما ارقلا ر اا
 نم( را وه ۰

 ۳ ا |هداز یو وص
 هد۱۰۹۷ ۰ ردشمزاب بتکثاسو مامنا ردق زوم | نا دابخا » < « ةدابملا باتک » < « الهلا نت وو
 . ردشعا تافو قحا رابخا» 6 یربما دسلا رابخا » « « همه

e۰ ہس ھەرە رحو و مات ]ات  

 هردنلغ وا كن زق فی هجرتلا فذ .بولوا ندارعش ۰ ردشع | تافو هد هرهب هدنخ رات ۳ ۸ ۱



 یھ ص
 «بولوا یترایم هدهمزاب ین رلطخ قیلعتو خلو ثلث
 هلہناونع «باتک]اةحود» .ردشمزاب فرش فعع*ر

 .ردراو یراهشا ناود بت صو ینیطاطخ *درک دت رب

 ساخت (ابیجم) هدنراعشا .ردشعا تافو هد ۲

 : ردکنوا تس وش . .یدردیآ

 قهساوا لاصوا اد حراش یب
E a باتک 

 لد ترضح ( هییلغتلا ةر تن )

IATءبولوا ندنناجوز كلنمدنفا (هضر) ۰  

 ترضح ۰ یدیششوط (هقر) و (رع) ندنرایدنک
 یعیدل | هدنسهعقو (رقلا نيم) ك(هضر) دبلو نب دلاخ
 . یدنا ندایابس

 اس
 مه دل وا

 ا ترحم نب نابض

 ند هب اعم ( نامع ی هسالط وا )

 نا راس هدننطس او هدا « بولوا

 ۰ ردندهمب ات كولم

 | لئاو نب نابیص
 ارتش ناتسدنه (قلللا 5 ) ۱

۱ 
 شمن ول ۳۹ لح

 ۱ ۰ تەحاص a هدام

 ر راد 4ح دم كنسیعکیا و ؛

 کت وا تب وش هرات وات راعشا قوح

 تشم راج زا متچ ود و تسم هزمغو تسم دوخ

 تسم راج هسان دنک هراچ هچ ناوتان كي

72 

Eنب بیهص يڪ ۱  
 اس هدمالسا و ندهباص یامدق هک ( یرقلا یمبراا

 هدنتمدخ تنارسک یم و یرد « بولوا 9

 ندنفرطرلن وو «شعثودربسا هنملا لرلمور «هلغمل و

 . یدا

 ۱9 o هدنوکرت هلرسا نب رامع

 ترضح و ؛ شمروک اذا و افح قوچ كب ندنفررط

 «ردب « بودیا تره هب4هشدم هدنتیعم (هضر) ىلع

 رضاح هدناوزرغ راس و هدنرارغ قدنخ « دحا

 یتسات ۰ ردنشما ۳

 شاف دندو هد تاور ر و ,شلتاص

 فرش تیدسح چاق رب نعم
 هجرت بحاص یخد ك (هضر) رع ترضح ۰ ردیوم

 اش ىج ۸ «یدیا راو ینظ نسحو تم هدنقح

 رمور .ردشع |لاحم را هدهندم هدنشاب ۷۳ هديره

 ندیکی و شعوتوا ین ی رع نال ,ندنکیدوس هدننب

  Eنرو ۱
 ۰۷۳ ه هرزوا |

 3 انا كزەكد هدنلام و ةا( ةرلا ةماق ) هدهت ۱ « لاو ن نابح- » ]

 ۱ درک 1ام و ناهعه اش «بولواندنس

۳۹۷ 

۱ 

 تس.ردبقلم هلیبقا (یور) هلتبسانم وب .شعا رایوس

 الخس ا ندنبناح یوا نیدلاحالصو طظ دفع ۱

 یهدیون> و شلوط E « یسهعلق یکسا یی ۱

 ۱ on تح ERS هب هبصق ۱

 و یراهعاب نوا و لاقرو لزوک كب هدنف |

 ۱ وا ) : ردنع-ا كاد کیا ندا

 | كلام نب نان س

 هدمبو ؛شفلوم *وتنم كنالکریهاشمقوج رب فورعم

 9 بویمهربدیوا یی" و هوش کوا

 .ردیسیوار كف رش تدحر هک (نامعنل, 5 یایط

 سۇم كفرش سدق (:01)

 | «بولوا یرب كن هيت ترد یش دل وا ! نو
 ۰. هردراو یناسدلکر كور كرلن ایتسرخ هدنرزوا

 .یقخ* هصج هدنرق ماش لحاوس هلعاوو س

 اص لها هک ی دیا راو ید هملق رب نیتم ك

 3 . یدشفلوا

2 
 ۷ روم و دهان

 ۲ نالوا دت ردق هاح انس كيور ,E ه دنسدب ع

 از اب ءبولوا هبصق ر یزکص اضق مقاو هدنلئام

 قلوا ملسم یروصتو یدویو ناتسرخ یسم ۰

 وهدننونج .یرو-بارخ ءیسیلاها ۱

 | ( رعلا ةعلق ) طوب هلا یروک رب ه هر و

 هاح 3 ء ینامل )رک کیا هرزوا قلوا قحا

 د شر رب 6 یساسالک ٤ > یسهواز ۸ «یدع “۶و

 ند رد ( والا 5 یهدنلاش « یتکم هسادتبا یا و

3 

۲ 

1 

 «بولوا رهشر ۳ كي ادیص .ردراو یتراحت كلشيا

 لوس كا در لمل هکبنف لسا (نودیص) هدعدق نامز

 5 ۱ یرابت کر دازکد .نآ نوت وا یل
3 

 ۱۳۱تن هتربدروص < ت ا هدول

 : ديا شما هظفاحم یسههراجم تبم*ا یغد ادبص

 و .e كرلساربا e ندرلبل هکیف
 ادا هدنروص لقتسم یاهرا رب < توک اط

 ۳۳ هک طط درللامور «هرکص ندقدنلوا
 Na ماش حوتف هدقوراف ترضح تفالخ

 ز (ییادیص) « بولوا لخاد هندهزاد هنمالسا

 درتسا هلئاعفد .بولاقهدناا رلص لها ت تقو خر

 اد ۱5 تاهز كاج یاس ناطاس زواب . یدشفل وا

 زدماش لحاوس تدم لوط « بولوا هنامع كلام

 !شغلوم یزکم كنلیا رب هلیمان یلایا ادیص ترابع
 دی
3 
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 [۳ ات

 و
 ند طرا تکرح هدنسودالبم خیرات ۱۸۳۷ ۰

 ما و

 هقیتع را قوحر هدنراراوح هردشع | ا 2 ۳

 ۔ زکص اضق ر ر و

 ۰. ردشمةیچ

 ندهرق ۱۳۷ و هح اأ جوا یا طق ادیص تب" ۱

 رع , هل یفاعس نانبل لبج الاعش « بولوا گم
 قآ یخد ابر < هلبرلاضق روص ًابوتحو نوح

 غاط « بولوا یهضراع یسضارا ۰ ردطاحم هلزکو

 یرهوواو یداو تبنم هدنراهرآ كران و یر
 ۰ هبرآ « یادش ء بولوا ترنم ینارب وط . ردراو

 > ما سيس «یراد دوخت كج ص < هلق «قاحر

 نوتز لاقرو نوه «ران بجا «نوتوت «ق
 نوت زو: كسا لاب یخ ء هلا تالوصحم

 E ه۰ ۵ یهیلها تاناو.ح< . راقبح

 « رقص ۸۵۰۰ ‹ نوق ۲ 6 « ریگس ۰

 ندرتسا ۱۰۰ و بک سم ۱۰۰۰ هود

 3 یار هللا هیضرا تاال وضخ نراخ .ردترابع

 1 نیا رم رادقم ر و یتا نوتز «یرد < ۰ ۱

 7 1 , هدنلخاد اضق .ردنرابم ندهغاید تال
 اضق *یلاها ۰ رددوح وم هن اختو اص ۳ هلا هند

 ی ۲ ۳ بولوا ترابع ندس وه ۱۷۰۷

r 
 هیزردو یییشو یس یس ەل *یاما .ردهزاسو

  4دحاسم و وج ۱۰۰ هداضت لخاد ۰ ردع

 هیمالسا ريغ هئادتنا بتاكم ٩ و هیمالسا هادا

 ۰ ردد #7

 ر نام هاش دی «بولوا ندنسارمشنار | (--ربم 9
 « هلتلحر هنانتسدنه هدعب ء بودا تاغن هدشامز

 ی-هعرک كنو و ؛شاوا رهظم هننافتلا تناهاش

 .یدیا ش دا "احر كوب ندنداح مکس ارآ ناهح

 1۰۰۰ .ردشعا تافو هدناتسدنه نخ ات ۰۸۳

 : ردکن وا تپ وش .ردراو یناود یداع شب
e | 

 هدیم, یراد هچره لک لصف نیرد
 ات یداهب رکید هک ادابم

 ءاهتف ربهاشم ۱ شرزبع هاب ا

 لوصا و رکاب ندیعفاش ماما هدروک نم بهذم

 «تولوا ندهمف اش

 | یدوم « مرا «مور « رام یروصقو ,

 باکم ثاناو ES ۱۷ هدشر ۱ «دیاعم راسو

 >(یدادفبلا هتلادبع نب دم رکب وا)

 ق ی ص ۷۹/۵

  و قفتم ییدلک هسیک عا ندناد و هدهتف

 ییلار رومشمهو عمو لوبقم ك هد لوصا

 . ردشعا تافو هدنخ رات ۳۳۰ ه.ردراو

 . یدنا لوغشم هلقلفا رص بول وا لنادمهیبجر

 رد وا تب وش

 یبش یسک ابوت هک ییاچ

 دنیشن ارج یرکد اب سک

 وش «بولوا یلریمثک (یل ریم) ییجنکیا
 ردکن وا تدب

 ۳ دن رد لد م مو هد ویس ويس

 قد  اس دنلن شتا دنز با هچ
 س

 ۳ زا میت ه ۱ قجهعص 2 ےس مزا كن ال ۰ 1 8 ا
 هدننرق رګ لحاس قرهلوا هدنونج كراصحرنس و
 كنعدق رهش (سوثت) بولوا هیصقرب ی زکص هبحان
 و عقاو هدنرف یر هارخ

 ردینیم هلرلشاط یراهناریو تا
 ۰ ر دک لند ه رف

 ۱ قص

OEدم رش ی۔هشا  

 ۱ 2 یتهینحات ۰

 تلسالانب قیص سد وا ( ؛ردیسا

 3-9 یردار 6 بولوا لندارعمش هک ( یراصن الا

 ینوک هکم حقو ؛ سا ترجمه ههکم رارب هللا
 هک (هدعاسنب ینیص ثراذاوا)-.یدا رلشکهمالسا

 تافو هددندک نکر دیک هنازغرب هدو ترضح تنعم

 یک هک ( سوا نب یمباد نب قص, ) - . یدیشل
 هد و ص ترهح تسعم ه دنشص بول وا هو فاح

 هک (یلسلا یراص الا داوس ن قیص)

 ن یقیص) س .ردشفل و رضاح هدنسانع هات ةة

 ندیوہ بناج « بولوا یصآ كن ەبلمث ین هک (صاع |
 -س-.یدیشلروس نیم" ریما هن رز وا یوق هلن داعس 4م ار

 باطلا نا رازح هدنسازغ دحا هک (یظ.ق ن یقیص)

 هک (ینیصنب ینیص عقررلاوبا) - .ردشلوادیهش هلبدب
 ۰ ردسووار كفرش تادح ر

 لصانء بول وا ندنسارمش نارا ۰

 هدنادمه , هدلاح یغنی دلوا لدرحدز لیعیص



 : ردشقل كناذ يا لندشفا وم :

 4 هک ( یلقبص فلخ نب لعام“ ) ) | ییص ۳

 تافو هدنخ رات ۶ ۵ ۵ و شمهزاب نارف برعم ی

 .هک( یلقیصلا رفظ نب تگ نب دم ) - .ردشعا

 قم
 هلصلخم و ,ندنفیدلوا لوفشم هلقلبععلت .ردشماشاو
 وا رانک وا تب وش .ردشعا سلخ

 دسریع بشپ یه یعدم لاصو زور

 وکراک زور شدرک دش هچار هراتس رس

 ( کوص كداصلا باب )
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ES 71 
 اتکر اوت « ءانالا هاتف ءاتبا »

oo۲ .ردش | تافو هدنخ رات  

 راک رب و هنس همساو كلام نیح دارلب رع

 هدنقح نیح لوا كلا . ردرسا

 دارن ایسو راحت برع .بولوا - نرو
 اف رط ضشاک و تست ار ك رکو هنرلتهج نوتناق

 لوىفارەح اذه عم ۱ یدراعلک ولم هنعا كنب

 مو شوشم زآ رب یرلنالیصفت ES نيج
 زیج»] .ردروز زا ا یی هلاوحا کیدعث «بولوا
 ۴ [ .هلروس تمحاص هنسهدام
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 )جا ءابلا لصف _ داضاا باب ) :

 هیعشاهاا اطلادبع ن رس زلا تش 9
 1 : 17 ا ۱ هعابض 3
 نوا ندنرب دنک . ردیرهداز ۶ دلم دنفا مس

 هطع ما یسهرشمه . ردیورص فرش تد کو

 ه (ورص ن هدادقم ) . ردشا تاور ندنرلپ دن

 یدالوا ینا هلب رلعس! ه٤ رکو هّلادبع ندنو «بوړا

 ۰ یدیشلک ها ۱
 هعایض) س .ردشلوا لوتقم هدنتیعم (اهضر) هشپا
 بولوا ندناداصیخد ( هیصاعلا طرق نب صام تت
 . یدرشاک همالسا هدهکن

 اهم (دخن لضفم نه را درع وا ) ۰ 1

 «بولوا ندنوفوکر اکاو ندابدا ریه ۱ ياد ۳1

 هعوجر هلناونع « تایلضفلا » نوجا ید

 باتک» © لاتمالا ناتک هاو ۶ شا نودن راع

 چوا هلرلناونع « شورا تان ها و « ملا أ ۱

 ترضح هدنس هعف و لج هنلاذیع

 . ردشمزاب ب ۲

 ےدق نارا نالوا حوزع هلنافارخ
 ا هرات ۱ كاجض 3

 هدلاح یغی دلوا تع یسدنک ایوک بولو | ی

 كيشتس هنزوموا کیا ایوک . ردشلیا زواج هاو

 (هواک) یجریمد هبا تنوب ۰ یدیا راو یال یب
 تثبافارخ و . ردرومشه ید تافارخ ۳ بن

 كسوح ند « بولوا نا اتسوآ بز ] کا

 دورطم نددنه د هام هو نالوا ما

 دنه تل هاکح و ارظن هغی دنلوب نونظم

 . ردلکد دعب ندلاقحا یملوا ذوخأم ندنرطاب

 كکلم رب هدشسا ( نور ) قوب و ندا
tT( یزات كاع ) .رویئلوا  

 . هلیمسا ( قاهادیزآ ( هدنس هع دق ریطاسا

 ك (نودبرف)و ینیدلوار كنعسا (هتاهادیز ۲) هلیسا

 یرام كاع .ردراکشآ ینیدلوا طاغ ند ( نوت )

 ها
 یرلا و ترابع نداهردژا 3 و ۳

 (هیروتآ ینهب) هیدیم كنبرلخروم نانو یکسا .رویلک
 هد كس یرلکدتیا هیعس ( غایتسا ) ندنرارادمکح
 ( اهدژا ) . ردلقح ا طاغ ند ( هقاماد یزا )

 کد ندنسفلو نالس هدنرازوموا هد ىست د

 یغیدلوا رب ید یزیسا ( هقاهاد یژآ ) هلیسهلک |

 . ردنایام

 فكتاذ اھ هحور ندا

 هک ( r ردیع-ا | | كاحض

 ار كضرش ثیدح ر هدنقح ( هضر) لم ترضح

 هریبج ولا دوخاب هریبج یبا نب لاحم) -- .ردیسیو
 س . ردیسیوار كفرش ثیدح رب هک ( لاحف ن
 هک( یلسلا یجرزلا یراصن الا ةثراح نكاح )
 یخد هدردب یانع هدتاور رو م دعا هقع

 یراصنالا ةفيلخ ن كاعض ) س .ردشفلاو رضاح
 رخاواو : شفلو رضاح هدنسانع دحا هک (لهشالا
 یهد راقو .ردشعا تافو هدنقو را ترضح تفالخ

 س .ردنونظم یغیدلوا هللا هریبج ییا ن دا |وخ

 كاعض دیعس وا س .(یلسلا نایفس ن كاعت )
 «بولوا ندنامصش هک (ییالکاا یصاعلا نافس ن
 كس نراس ی ندرهادتلاسر باح هدنعف ی

 یتراما كنموقو ؛یدشلروس نیم سبر هنامع

 یرلت رضح یرصب نسح .یدرلشمروس هلاحا هنسیدنک

Re e *ورم دبع ن كاع#) س.ردشعا تداور  

 هلنامت یردارب هک ( یراعاا یجرزلا یراصنالا
 ید هدنسهعقو دحا ییدنکو هدنسا مع ردب تا

 سيق نب كاع سینا ولا) .  ردشفلو رضاح
 هدتاور ر هک ( یرهثلا یئرقلا رک الا دلاخ نب

۱۸۷ 



 ۳ ش
 « بوغوط لوا هنس یدی نديون ترضح تاحر

 هدتاور رب و «شعا هفرش ثداحا تاور امام

 كن هوأعم هردشمامهلوا لتا هن دو رش (ماص) ی7 ت ور

 یلغوا ثوو كديز یلفوا هدعب .بونلو هدنتیعم

 قشمد هدنغارف توو نیو هدنتمدخ كه واعم

 ج هلناو ص «بودیا تعس هری ز ن هللادص هدماش

 لوتقم هدرا £ هدەرا ع کیدا هدطهار

 هفوک هرکص نددایز ندنن رط هب واعم .

 هدننافو كنهواعمو ؛شفلوا بصن یخد هنکلبلاو

 شا هظو اع یطابضنا هدقشمد كدهنلوصو كديزب

 . ردشا تاور ندتسیدنک یرصب نسح ۰ یدبا

 یسهریشمهرب ندناس اص لوس ندن دنک دنمسا همطا

 هک (دعس نب نامعت نب دلاعف ) س . یدبا راو

 هربخ نب لئاو هلیدپ هبواعم ندوب ترضح بناج
 یواح یە رع ظافلاو نالبزاب هاو نن قورسم ابو

 . ردنسز وار كیداعس همان رب دوشم نالوا

 اس نب كالس n ا

 : ردندنراعشا *هلج تیب کیا رب وش «بولوا
 هدبع ىلع هللا منا ام

 همسج یف قوعنم لکو
 دیح نسح ىش لالاو
 اهنکلو اتدلا نسحا ام

 نم لالاب ماعلا دعسا و

 ۱ ندیم الا هات

 ردوا

 هبقاعلا نم ق وا ةعنب

 هبضار ةشيع ف هڼأاق

 هيراع هنکل قفلا ىلع

 هبناف ةرادغ اهنسح حم

 هيقابلا ةرخاآلل هرادا

 سيق نب رح ونا )
 ات رھا شم ا

 | ه دن ون ترضح اك تاغ نامز «بولوا ل دنیعب

 تفالخ بوم هلوا لئات هسّور > هد4سر| شوط

 ترضح و ِ شد ۵هزونم ةن دم ەدىقوراق ترضح

 . ردشعا تاور ند ( م مضر ) لع و نامعو رع

 شمالا فرط هدنسهعقو لج  بودنا باستا

 برح هدنرهیلع تیعم هدنسهرام نیفص « هدهسیا

  دنک دز «بولوا نک اس هدف وک هرکص .ردشع |

 . یدردبا تاطرو تمرح هدانلا قوف ق

 0 9اا کل وس و هدر وضح تواس
 هدنقح هن هواعم .هدلاح یک دل وس رزوس یجا كب

 بعصم «یدردیا ناسحا «بوبقار یمرحو تام

 هلا هیلاراشم «بولوا تایحرب كدهنجورخ كريز نب
 شح هدنخځ رات ۳۷ هدهرص واو ؛شعا جورخ رار,

 و نو وحم ربهاشم (لولا

 ۱۳۰ برص . هر

 عاقل ی رارض) بس , رددهاش هنمالسا یا

 5 كیمربح هدر لاس یجن۱۲ هک (ینزلا
 بول و هدنتیعم ك( هضر ) دنا و ی دلاخ

۱ 

 . یدبا یر كردار نوا هروک هئلوق

 | هباضت م ترضح هدمب .یدبا یدیسو ریما كنموق

 ۹ د ERR هردشغاتافو هدنرلغ اب

 ملط یزوکر ب هرز EC « بونلو

 جخیاصن ۳ رومشم ها ااح حالصو ٥

 لاد تزد رز 9 ندها

 ؛ رارض هو الا وا) : دنا ۱ رارض

 ول وا ندارمش و نامع* هک( گاف لا روزالا

 عا هسدزن لبدلا ین و ءادمصلا ین ندیون باج

 هرام قشمد و كومر هدتاورر و ؛شلروم
 للاخ هدننامز (هضر) رکبأبا ترضح . .یدشغو

 لا ةرون نب كام هلبرما كادبرلترضح ديلو
 1 لاق وف هدنسهمقو هماع .ردناذو یخد ندبا لتق

 اک ی غیا کیا «بورتسوک تعاصو تراسجرب
 ِ ام هذ « بوشروس هننرزوا یرلزد «هدلاح
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 > ردق هبهعلوا دېش «كرهدنا هبراح هدننا.م

 یرهفلا ىشرقلا باطم | ن رارض)

 2 « بولوا ند شو رق ءارعش و نامحم*

 هدذتعم حا رجلا ن هديب واو ؛ شاک همالسا

 FE E هدنحوتف

 ۱ تبب يا وش نالوا لادنس هدىصقر یغیدلوا

 - ردندبراعشا

 هردشع | ۲

  ربخ تناو شیرق ی اج كيلا یدهلا یب اي

 1 هلا مهاداع و ضرالا

 امشا م هدهسرلشعا همش هدنمالسا ۳

 ن رارض) رد ردارب كءاءقلا ن فوع

 ۹ کھ بس بیو هک 277 77 er نیو 7 25

 7 اشا دیسر روح رص

 اغ دوم ناطاس رود «بولوا ندنساا یا

 | زارحا سەر كلق رف «كر هديا بتا

 د رات ۱۲۵۸ .هدناخ دیجلا دہ ناطلس رودو

 دا «قرالروم هیحوت یریشم هنر هنسهدهع
 -ع نانلوا ثادحا هلسفر كنناونع كارکصرس
 د ۰ یدشفل وا بصن اکرم هروصنم

 هد ٩۲ «قرهنلوا لقن هنکلربشم تداعس

 و یریشم لیا مور هنس وا هنو یاقمعاق ریشم

0 
 ا

1 

6 ees 



 هنکار شم هصاخ ام ات ًابقاعتم و تری ی

 تدامسرد ۳13 هد ۳ لزءلا دعو «قرهنلوا ب

 لئاوا كلاڪ زا زعلادبع ن UE شلوا ی یر

 ۰ ردشع | تافو هدن ا

 2إ دمالسا یالعریهاشم 7 7

 كا «بولوا یتل الود قو ج ر رکا

 .رونلوا رکذ ه ذنس ه رص یرهنکو مسا یرروچ

 همنغم رب ندنرل ه راج ثیهناخ نیما | ۰ 9

 ك ملاراشم هفماخ «بواوا هرومشم ۱ 3

 شا بفاعتم یرر ET ۵ دیس ر

 ۰ ٠ ردیصلخم عن ینیعض ۰

 .ردشماشاب هدنرود نایلسناطاس ینوناق نیو 1

 : رذکنوا ت + کا 4 ود

 رج هدناتسو رب لو داش

 ز, هدناهج غاب بوط لای اریذ
 ورسیا ندافو راب كسیمن نوچ مديد
 زج هدناور ورس هوبم هکی دید ۳

 و
 رداطع ندقح هنلوق تداعس

 رداطخ كجا یس هلا روز کا

 تداعسو و رول وا هللا یعس هل

 تک الف و رقف هلناربسقت هت

 هوطهرف کە دنا مور (-دمم) ىيا

 : یدیا گلاس هلع قیرط ۳ بولوا ن نانا

 كتاذ چوا ند ها یارمش ۰

7 ۱ 
۱ 

 دردم

 2و دکتاوا تب وش را یی ۷

 مدروآ رد ناتب فلز ةقلع رس وچ 0
 رب یناوید ملاعب یرس

 بولوا ندهباح ( یدزالا ب ا و

 لوا كلا یدیا لونشم هلتس ایط یارحا ۰ یدیآ ې

 مدروآ

 «بولوا ند هب اه (یدمسلا ةع ن)

 ندنفرط یموت هدیرعه لاس یعشب

 | دصدتفا (ماص) تاش اکرغف هدتلهاح

 شفلو هز یسەدج كن یراق 7

E TOE RR TET 3 

AVAض م ض  

 هلمالسا فرش «كر هلک هب یون ترضح دز وفنم تقو ات تارا

 شمرتک همالسا ید موف و ؛ شلوا فرم | تداعسرد هد ۰ هرم ندقدلاق ل

 ندهباص یخد ( ینادم#ا دیز ن مامض )س .یدبا

 ترضح دزن «هدقدلروس تدوع ندکوبت « بولوا
 .یدشعا تدوم هلتداعس همان رب كر هلک هیون

 كټاذ چاق رب ریز هجو رب ندهاص

 هک (یراصن الاسنان هرمذ): ردیع-ا | هرمض

 تبا « مکتاسن ىلا تفرلا مایصلا ةليل مكل لحا»

 هرع) -.ردیورص یغیدلوا قو باس ۳
 «بولوا ۱9 اتم هد هدعب هک (یزبلا ةع ن

Eس . ردو ص 4هشرش ث داحا ضەإ  

 بهر
 تاور هغ رش ث:داحا شم و ؛ شفل و رضاح هدئس

 هللادیع یلغوا هک (هرم هللا دمع وا) -- .ردشعا

 ورم ن هرعغ)-- . ردش2۱ ٹاور ندنسیدنک

 او شفلوب رضاح هدنسازغ زدن هک ( ملا

 ورم نب هرم” ) س . ردشلوا دیش هدنس هعقو

 «بوقح کم هدلاح یغنیدلوا هد هک ( یءازلا

 > هک ا تافو هدلول < نکردنک هیون ترضح دزن

 هلوسرو هللا رحم هتي نم جزح نمو » هدنقح

 تا « هلا يلد هرجا عقو دقف تولا هکردب 0

 سابع نب هرعغ) .ردیو ہم ینی دل وا ازاین
 .هعخو هماع «بونل و رضاح هدنسازف دحا هک ( نیما ۱

 - هعقو نیذح رار لرد هک ( یاس دس

 - هداز مگ كسنا ن لادم .ردشلوا .دنهش هدنس

 یهدیراقوب هک (یعازا سیملا یبانهرعف
 لزان هدنقح تن و كنسهع رک تبآ جزحم نمو»

 هدم وا رب كنسیکیا .بولوا یوم ید ینیدلوا
 یجرزلا یراصنالا ةهزع ن هرعض) --.ردظولم

 رضاح توت هللردب هدننسهعقو دحا هک( یراعلا

 هدنحوتف سر هدیقوراف بانح تفالخ بول و

 حج 2 ردغشاوا ده هدنس ه رام ه دین یا رسح

 « دېش وهف هلام نود لن نم » هرمز رک

 هردنس وار كن رش ثب حج

MEYثراما ن 2 ) و ی  

 كنسحر «بوا و اند هيات (یلسلا 2

 ید وز 9 هایش ندنسب راق ضار

 دو افاس دیو بناج یفیدلوا وب یپس «هجندیا
 (مسیوان]) هدندنع نویعیبطنوکوب لاحو .یدیشلر |



 ی م ضص

 بولوا ندارعش یبیهنکیا -- . ردفورعم هلیسا
 رب یفیدل وا شلءوس هدنسازغ نینح تیب کیا رب وش
 ۶ ردن دنس ه دصق

 ةدهت ةلاحر ىلع لازا ال ذا
 یدازا داعتلاب قحلت ءادرح

 ةرات و باهنلا را ىلع اموب

 راصنالا عم ةدهاح تناک

 احد شر EIS ۳ فا مص

 تیب وش . یدیشمالبوط هج | یلیخ رب « هلتعزع
 : ردکن وا

 دیک هشیت رورپ ريخ رد نوچ اروتسی
 تسي داهرف یوزابرب یردیح كنر قشع

 ید كتاذ چوا ندنراکاو ارعش ناتسدنه بس

 نودلز هد لات سل ییدلوا ی هام

 .اسور همهارو ین بسا زی E هنب س

 وش ا ید و دل مار هدنعسا

 تس رق هلان كلقب نازوس نيس زا
 مس رق هلاژ نيمزب نایرک دید زو

 «بولوا لند هباعص ( هری یا ن])

 .دازا زا ها صدنفا ( ماص) 6 اک رف

 لغوا « بولوا دودعم نده ندم لها .یدبا یسل

 ی هرم ) بس هردشعا تاور ندنسیدنک هادف

 نب هریع) و ( سنا
 یمسا گران و .هدهسیا روکذ م یغد تاذ کیا رکید
 ی رع 2 تولوا لق اهد یوا ( مر )

 .ردشفل وا رکذ

 ه ریمص
4 

 ۰ E ندنسارعش 7

 ۰ ردرومشم قب وش

 ظعاو ریس لوب هللا طارص هعوقروق
 ظعا و زرک هدر ندیربوک کید لیا

 یارعش ریهاشم (نیسح نیدلالاک)
 داش .ردلن اهفصا «بولوا ندنارا

۰ 

 .« زانو زان » .ردشماشاب هدننامز یوفص بساط

 قماو» .«نونحم و لبل» <« نازخ و راہ »

 « همان ردنکسا» و « رابخالا هنح » > «ارذعو

 . ردراو ییاود کیا هلي س هم وظنم قلآ هلن رلن اونه

 ۱ هدننارم ها هل رسا ( یلسل ا دمس

 ي لا

 ی ۳۹۸۹۰

 2 ۳ تافو هد ٩۷۳ .ردیوص یغیدلوا

 ۱ رذکنوا

 دردز درآ یم هیرک مزوسو زوس نم ۀیرک
 .E یس دراد را مزوسو هیرک مدنم درد

 ءاقلا وما) و ( سیا وا )
 ,رلمسا ( نیسح نن دحاولا دبع ی ریمص

 و ?e كنسي رب بولوا یعسا 0 کیا

 DS ینا رر ا هما

 جوا ندنصارمش نار
۳ ۱ e 2 

 ۰ 3 ام سابع داض > بولوا ی اعفصا یسجمرب

 0 ار وش . ىدا ندنات دک ناود هدننامز

 - رذکتوا

 ناسی رس درد چیه شنمز یس رک

 ناتب یایک ات , نم زا هلک دنک وا رو

 ناسهربخ نع یوزا یونشب هچره هک

 ِ ولوا یلنیورق (فسوب ازریم ) ینیهتکیا

 رام هدعن و یلدا ناردنزامو نالک تدم ارو
3 

فل و هل تم الح کی هب وغص
 ۱ : وا تس وش .ردش

 ن
r 

۷ ۲ 

۷ 

 ۱ تسین مراید نیرد یدای و مدرح هک ناغف
 . تسین مرام رس رب یدک یاپ ناشن

 نب ناغاع ردفص ريم) ییعچوا بس
 ولوا ندنداةحا یونص لماما هاش ( ناعلع

 3 هات لاک ند فرط هاح ا یناون ناد

 ۱ «یدنا شا تماقا هددابآ تنرواو ؛شفلوا
 3 : ردکنوا تب

 رو مش دننام رت مشچ

 ۰ مشادرب نطو زا دوخ اب لعل نوچ لد نوخ

 | نیا ءايض

 7 0 دا ءاض

 E ) لصا نم °( دج )یاو
 3 ؛ زدشعا تأعن هدناشاک .بولوا ندنس

 او وش ینیدلوا شایوس هدنامزرب ینیدیغآ
 ۱  ردندن رامشا

۳ 

 : 3 هدام < راطس نا «|

 7 ۰ هلروس تەح

 د  ۳ ام نارا



 7 تا ا اض راهنز 9

 رتشوخ ندیدن اد هنامن عاضو

 هدزاربش «هدلاح یغیدلوا یلدنعح یسعنکیا ت

 ۵ دنعم دح تكنوفس ندهق ولس كولمو ؛ شا تا

 تافو هدنخرات رک «بولوا رمعم قوح .ردشم

 : ردکنوا یعابر وش .رد

 لاب ورپ ارعرک یا نک مرک دورا و
 لالح اردرح تسا هدش متسيلرک
 لاف ددرک وکت مرتخاز هک ادرق

 لاقفسب مریکت درب ول فکز رهو 9

 ترا رخت براق || فرب نیل ءاي ها ن ر ا ناتسدنه
 هداه د هدنرلنامز یافت هاش زور و هاش در هلی

 باتکرب هلساونع « یهاش زورف خرا» و ؛
5 

 9 اممم ر
3 ۰ 

 1 0 الان نیل ۱ - هدام « رثا نا

 ن دم هلادبم ونا ) 8 9

 (یدعسلادحاولادبص ۱ ی نيالا 9

 كماش هدنخرات ٩*۰ ؛بولوا ندنیندحمو ال ,
 ناسارخو دادفب و ؛شنوط هدنس هبرق ( كراب

 ندنسالع ریهاشم یرصع .هلتلحر هلاع راطقا

 «هلئدوع هقشمد هدع) «كرهدیا هدانتساو

 هد ۰۳و ؛ شا تاقوا راصا هلف.1صل و سار

 < بودیا ۳ ت د اراد و

 ینا بنص هعاشاب .یدشعافقو هاروا یخ دیم را

 : « ماکحالا بات ۲» هرزوا دلح چوا : را و

 ثب داحالا » یک ندء زج ناسقط ««لامعالا لئاض
 ا لآ رقلا لئاضف » 6 ماشلا لئاضف » >5 راتب

 ««ثر دجلا باعا فقانم» «« رانلاو ةا ةفص

 ريس » هرزوا دلح چاقرب ۰ « ةب اعلا بس نع ی

 ندایدا ربهاشم ( یه قف 4 3 0 ۱

 لوا ندننافو .ءردشع | تافو هدنخرات ٩٩ پول

 راول ا تاک مع وا مور ند

 » « رصتخا نم رصلا» 6 « ةراسعلا 2

 هک NT ا
 « یعارلا و ةيعرلا حالصا یف یاولا نهذ بذر

 ةهنملا و ةنونکلا ةؤاؤللا » و ینبلأت چوا هلرلناونع
 تاقلأت هردراویس هوغل ؟هدصق رب هلساون « ةن وصأا

 نوا یوا نیدلا حالص یسیهچوا كەر وك ذم

 . ردشمزا

OES ۱ ۸ناسل«بولوا ندابدا  

 یطوط » و ییشخ نیدلا ءایض

  دنهو یرلب اتک هیاکح یبا هلب رلعتا « زب رلک» و « همان

 « ءاسلا ةذل » نالوا نونظم یغیدل وا مجرتم ندهج

 هردراو یاتکر شلزا هنأب دا ۳ هلساوئع

Oزب یسیع دم وا  
 E یراکه نیدلا ءایض

 « بولوا تاذ ر یدقعم ندنساصا نر وا ندلا

 هل بس ردن هقف هحاحز هسزدم نواب را

 هرصم هدنتبعم كهوکریش ندلا دسا نکا لوغشم
 كندلاحالصییکی هنر هدننافو كملاراشمو ؛شقیک

 شا دل و م را لو روا یتاوط هتک
 هلیسهدایز اکو یبوبا نیدلاحالص هیلع ءانب .یدبا

 ىلع نا نسح نب دیز . یدردیا تیاعر و تمرح
 هدنخ را ۸ ۵ .ردیورص یفیدل وا ندنلسن ( مضر ) ۱

 .ردشعا تافو

 هنسهدام «اشاب اض فسو » | اش و

 4 هم [ «هلبردوس تعجاص 5

 ندهیناثعیابداو ارمش نبرخاتم ۱ اا ا
 یلمورضرا لصا نع « بواوا

 تای داو هنسلا .بودیا تأشن هدندامسرد «هدلاح یتیدلوا |

 للاع باب .یدشعا لیصح یتاسل زسنارفو یهبقرش

 هدننامز ناخز زملا دع ناطاس ,هموادلا دمر هنمالقا

 نیب رقم «قرهنلو هدنتبا:؟ش اب نو امهنبام تدمر

 . یدیا نوا لخاد هنسهصز یهاشداب ترضح

 هدنرود ناح تچ اد "ناطانس قامو هاشداب و |

 هنکلیلاو هنطآ ء بول وا لئات هنرازو هر

 هرکص ندقدلاق هداروا هنسجاقرب .یدشفلوا نیت

 ین دل وا شاک «هسور «نوجمااوه لب درت «بولل هتسخ

 ۰ ردشعا تافو هداروا هدنخرات ۱۲۹۵ «هدلاح » ۱

 « یرامشا یلخ ر ندهراسو قرش خیر «تایلزغ

 یراهجرت شم و یسهعوج ر هوس هلبمسا تایارخ



۱ 
٤ 

 | ی ض

 عیجرت»و 6 دن تیکرت » یزوک2لا كنراهشا .ردراو

 «یدنلوا افتک | هلداریا كنتي وش .ردب « دن

 هدلغد صخش ره هللا او ديما

 هدلغب ریز یچاخ یدقیچ كرابحاح قوچ

 کبد یاد ندنتسارمش شرف ۱ نا 1

 ندنسهبصق ( دابودرا) یهدناهارذ ۲ یسیجن رب
 «هلتع رع هتاره هدننامز ارقاب نیسح ناطاس «بولوا

 تلود و ؛ شلوا رهظم هننافتلا كنيباون ريش لع

 هد ٩۲۷٣١ بودياتدوه هننطو هدنضارقنا كب هرن اکر وک

 : ردکنوا تب وش .ردشعا تافو هدزنربت

 وآ اب نیک ریشعش نم كرت دیآ هک تعاس نآ شوخ
 وا اب نیمه مام نم و دنزبرکب هلج نابیقر

 ( یوص كداضلا فرح )

SAE 
i NY ON 

 AR ۷۰ ۲ ا ا

 ودکتوا ا و :یدبا ثایحر

 8 هدم هدعو رشڪ ارټس غيت دیهش

 تساجیا اهنوخ قوذ ارت ناکتشک هک

 اد یردار كني وا نیدلا حا حال ص

 ولوا یزبق كدا تالم یک ا
 EE كم وا كاا بلح مرکبص ندنردب

 : «بولوا غوار هدنرسا دم ندنوو *؛شمراو

 لاو «هلغفاون بص «هدنکی دتا لاقتنا اکو یتموکح

 باح هلیقرط تیاصو هنس ٩ هجرت هبحاص

 اإ 1 هدنح رات 1۰ و ؛ شا هرادا

 ۱ 4. رص

 ۰ ردشعا

1 
۱ 1 



 (ا فلالا لصف - ءاطلا فرح
 سو طظ نالوا شغل و هدناسارخ ا اط 1

 ییدلوا ب ۳ كروم رهش لار

 فو مم هلیتب ینربط ,بولوا یوم دا تا هبصق

 .ردشغ و ر طقم كالع ریهاشم قو ی 1

 | قراط "
 مشا 5 قراط) سس و رد شوا كف

 یاد چاق رب رز هحورپ ندها_ بم

 رب هک ( دا ن قرا ط ) : ردیسا
 رد كا

 وبا يلغوا «بولوا دودنعم ندنویفوک هک (
 ن قراط) بس و ردشعا تاور ندنسی دنک كلام

 .ردشعا تاور قدس تک تک ن كا هک (دایز از

 ربح نب لئاو هک( یرضملا دبوس نب قراط )
 (كيرش نب قراط) -- .ردشا تاور ندنسیدنک

 او كن رش تب دح رب «بولوا دودعم ندنوف

 یعاا باهش ن قراط هادم وا ) س . ردب

  بولوا دودعم ندنوبفوک هدو هک (

 قراط)  .ردیوص فیرش ثردح ر ندنسپ

 ندنسیدنکد ادش نب عماج هک ( ییراحا هللادبم ن
 دوعسم نب دص ن قراط ) س .ردشئا

 س .ردشفل و رضاح هدنساز ردن هک ( یرا
 كن رش تدحر هک ( عفار یا ی قلع ن قر 3

 ندزاح لها هک ( مقرلا نن قراط )س .ردیسیوا

 ه ردمف فاتح هل یالساو ی >

 زد_نلسم مانع مظاما هه

 )۳ 0 ۱ دایر ,J قدا |

 برغم هدنتموکح نامز كکللا ف دیلو اا » ولو

 هلهاحرا هتعاطا یرارر و هلتاحوتف « اب

 كو < هل غلو هدنتبعم امت ن یسوم نادلو

 ۲ « كرهلردنوڪ هزعف سلدنا ن :فر

 تەجر هنبرکسعو ؛ ۰ شک ینزافوب هتبس هدنم

۱ 

 نکن رفاب یراتک یدک ۰ هرزفا قماقاو یدنما
 بقاعتم

 شک ا فن هنایسا لفلوا لئان هرلت رفظم هداعلاقراخ

 ین رهش هلطبلط نالوا قموکح "یسرکیتحو ین ر لفرط
 هح ] ین ربخ ظص تاحوتف و و ؛شعا طبض یخد

 یر بوالشاب ه رام هنآربش 2

 «بورک ندنفرط زیکرو یخد ربصت ن یسوم

 كقراط ربصن ن یسوم < هدنرلق دشل و هد هلط اط

 سح یا دن تدم ر « بودا دسح هتنایقفوم

 یہا ساکمنا هماش كنس هلماعم و هدعبو ؛ شما

 عیسوت هدکلر یسیکیا «هلا هباخ یتایبس «هنرزوا

 یفرط ره دازیکتروو هنایسا ۰ ۳

 1 ادرک ندکد تا جحف قس ونج مسق كن هسنارفو

 هماش هک احلا لحال هدنخرات ٩ « هلغلچآ یرلهرآ

 یسوم و ؛شعا تمذ هبربت قراط .قرهنلوا تود
 ردك قرەىلقاب هنس هشاس تامدخ كريصن ن

 لاوحا ةن كقراط .یدبا شفلوا ببنت ینازاجمو

 .یدمهنلوا سرتسد هنامولعم ر هدنقح یتافو خراتو

 «بولوا تاذر ندتمو لداع هدهحرد تاب تمدن

 .یدشعا تدوه لالا رقف ندعانغو تاحوتف ردق وا

 ر لزوک كن همالسا ته صو تاادع هدهنایسا

 لیست یتاحوتف هلقرط و < نورا ی و
 ند (قراط لبح) هدندنم رلبلایوروآ موبلا هردشعا

 هبصقو زاف وب نانلوا هيم (راطلا ربح) قرهلوا طاف

 .ردشفلوا همس هلتفاضا هنمان كټ. رت بحاص

 نات سکرت مبات هنیچ ( مرات ا راط

 « بولوا قامرا دوس رب ر هدفرش

 «لکتلاب ندیرا وص هرقو نخ هلا دنقرابو رغشاک

 ضد نانلو ه دت> لام < هلنا رح ییعوط هفرش

 هلو چاق رو .ندقدلآ ید ی رهام ۶4 صف در لوک

 هبقرش بونج « هرکص لک دشلرب هنی «بولیرآ



E 

 «قر هشیراق یخ د هلا (ایرد نج رچ)و «كر هنود یرغوط
 هنلوک ( رون بول ) نداروا و هنلوک ( نارو هرق )
 لصاو هفامراو اردا یرلرمن نتخو رفشاک .رولکود

 یاشینکكمراط .راروروق هدلو ایرثکا « بولوا
 ترد چوآ «بولوا گر اهرم هلا ۰

 وا .ردراو ود هرتم اپ شب هدنرارب شم و

 قرط کیا كما : رد غامرا كوس كا ك
 هردقلشماقو قلقاطب هدنرالحم رثکا

 2 ها داوا هطخر هدنار |

 1 N, N KE مداط
 : ردکرت هسلوا ی نع كنانلوا

 ندنسا رعش نارا ( تسودرم
 ا E ۱ یراط

 N E بولوا ندلاحو دحو و لاکو لضف

 تقاخ نوامه .هردشعا تمدخو ترواح هدهوضر

 وش ۰ ىدا راو یداقتعا و تمرح هدنقح تاذ و

  ردیدبراعشا تاي

 PE E ORR ام ام
 تسنم ناج یوس ناناچ رک تسیهار فرطره

 راصح هرق كنتالو راکدنوادخ | 2

 .اضق 8 ]7 ۱ ریفزاط

 هرادا هدننروص قاهطباض «بولوا هبحأاتر میان همس

 ۱۲۰۰۶ « بولوا ےک ج لدهرق ۲۳۲ ۰ روناوا

 2 ۵ > عماج ۳.۰ هدهیحات نورد . ردراو یسلاها

 .رددوجوم ماج رو ناخ ۲ «ناکد ۰

  هدام «وسان» | زوشاط دوخا ] |
 ۳ نوال

 .ردہقىتف مان نازغایحس لا چ ۱

 ۳ تعجاصهنسهدام 9 ۱ جا »] ایلیا ش

 فی اتسکرت نادل ود هدنل | كن هس
 (اردریس) و یبهرادا زکم ۱ ِ ,E دنکشاط

 ۱۳۱۹ «بولوارهشر یزکسم كدتلایا نوعس یمب

 هدنقرشلوط ۱۱ ۰۷ ۲۸۳ هلبایلاءث ضا ۲۲

 هرتمولیک ۸ كنبرهن ( كيچرچ ) بصنم هنوحس و
 . ردمقاو هدهافترا كلهرتم ۰۳ قرهلوا هدنلامش

 ؛بولوا یرهش كوب كلا كتهجوا
 «ندنغر دلوا طاع هلرا هعکابو ج لا یرا هناخ .ردراو یال

 هرتمول بک ۱۳ ییوت « بولوا عساو كب ىلع كرهش

 . ردهرتمولیک مع بص ۷ ل و

 اھا ۰ ۰ ۰ <

۳۹۸۹ 

 «عمأی ۳۰۰ هدرهش نوت .راردل ونشم هل. اما |

۳ o 
 کا ۰ بوشروک یک نامروا رب ندقازوا ۱

 یر دربدبای كراسور هلراهرانم و هبق كنس هف رش

 هکبزوکنادنتسوا كرلحافا هذا ضعإ £ 8 ۳

 نوکسم هلبا هلسم «لاها «بولوا مسقنم بیا
 نورو و ر ندعسق ترد رهث کسا

 دم . ردنرابع ندهلم ر رهش یب یراکدتا

 «ییا یرو «قربرآ لودج کیا درم كر
 وو هګابو رک ندنجا كرهد «كرهدیا ماسقنا

 و هدنسقرش لامش كرهش . ردنا اورا

 ) یم ( رولعن اش ٤۸ بولوا مقنم ههلحم « *
 و ۰ رد واح ی هسردم ۳ هلا هغ رش عماوج

 ردلوغشم هلمد ان صو قلن اوعتاب و تعارز یسیلاها

N ۶ ) راوزمس ) یو تن رع لاش 

 هردم ۳ هل يفرش عماج ۱۰ ء بولوا مسقنم

 اتد (ناخراپ ) و (د-# رون ) ندرلن وب 1
 ۵ از ند ۰ ۰ هدنرلما ء بولوا مع دق كب کا

 انص یسلاها رخ و ۰ < ردنا ملق لسصح هبلط

 ر رق داب «بولوالوغشم هلقلج هردن وق صوص المو

 ۴ هدن را . ردک هثف رط ره تل اتسکو ت را همزيج
۳ 

1 

/ 

 ا ۰ زدراو ید رلمدآ كلام هتاناوبح
 ۶ ۳۱ یعسف ( کوک ) ندبا لیکشت ینتهج
 | یسهسردم ۲ هل رش عماج ° «بولوا بک سم

 ۴ لدنس هس ونح ته> روش ۰ ردراو یهر

 زاوا مسقنم ههل ۲ ( جاغا شب ) نالوا

 سردم روهشم ییا هلیسهفرش عماوج قوڃ
 (را>ا هحاوخ ) و

 یهاقناخ 4 هل. |
 ردراو

 مرکو هلغوطو هلتعارزو قان اوعاب یل اها كتهج

KR: یارسناوراک ۰ ۰ نجام N: 

  ۰از ند ۰ ۰ و نادیم ۳۲۲ « ناکد
  1وص هت امس ردن هحراتاتو هګ"ور ءرددوحوم

 راط یرلقاقوس ا 2 یکم ر طاع :

 و .ردقوج یرهناریو ندننرثک دارا هلزازو مظتنم :
 الو ترابع ندنمسق قرش بونج كرهش یسهل

 یزوت < هده سيا شدنک یرلقاقوس كياروب <

 كنلاها موم راسور .ردکریس كب یر هناخو 21

 سور . ردهدنتبس یر دلا ۳ `

  E«ادیلک ییا هللا ٤ رش عماجرب .هعموص
 نوجا ثاناو روک ذ « هناخهتسخ رب ءورتارت ر |

 ‹ هسردم



 رب هلببتکم رافشا سرع رب «نیلعلاراد رب < ۱
 هن اتمی یکیاو ینادتنا اک چاقرب «یسهججناب تاقا

 یخد هدهفاسم كلهرتم ولدك ی با لندرهش «رددوحو

 لمکم .روینلوم یس هناخ هنومن هیمیبط مولعو هناحدصز
 هبیلع-و یایسآ و ناتسکرت «بوناوب یخد هناختکرپ
 هلمس هقمتع ران | كتهجواو ییاتک دلح هحرازو وعتم

 .ردراویبهزومر یواح ینرهنوع یم هیءیبط لا و جا

 .ردراوید یسهقناب يا «بولوا كلشبا ك یتراپ

 رشن هتزع چوا قرهلوا هعور یسکا و هکر گر ۱

 هلتافو دعا راز هزیس رب یراراوح 2 رهش .رونلو 1

 - هڪاپ و غاب كنللا ها را «بولوا نیشنل دو حرف

 قحو یرلضعب و .ردراو یر هغي صو یراکشوک هد

 یساوه .راراروق رداچ هدراریق نزاب ید را 8
 "بس هرلیلقا وایوافت غت ك دور وتر ارح بول وال دو هم

 ردق هبهحرد ٤٣ تاچ هرارما نازم یزاب .ردزآ

 .شا ردق هب هکرد ۲ + رفصلا تح نىشرقو «راةيچ

 . ردقوح ی-هراح هاتف هدهسدا زا یرار 1 ۱

 (شاج) یگ دق م ہا ءبولوآ رهشر یا ك دنکشاط

 ۲۰ ارگ دم یقوم کیس هد هسلا (جاج) دوخ 1 ۱

 مولا ؛بولوا.مدشرف نوه و ءدنبون ٩
 ۱۸۹ . ردق و رعم هلیمات (دنکش اط یکا) یر هارخ

 هنس یا «یقرهنلوا طب هلد فیانرج لارنح هد

 زك ەن اکو موم ندنف رط قم 5 هیسور ه اد

 ۰ ردشغل وا ذ ی

 (یریکشاط قیتع یالماو)
 هدنغا»و تر الو یوم مس یروکشاط "

 ی ۳۳ و هک 4 رو 1

 ا هتفابد اا lL ta8 تا

 .روینل و هدلحم رب قافاطب .ردرومشم یال وم قلعت

 (سیا وویپم و )هدننامز رلیلامور .بولوا هبصقرب 2
 ۱۰ «یفرت عماج * ه كیهصق .یدافورعم هلی

 ۲۰۰ یەک: ۲.« نخ ۱۲۰: یاد 8

 هروک ذ یرو هدشر رب «یسهناذع ازجتک رب رو
 نایبص ٤و یسهمادتا ۲ صوص هانا هد یس

 قرشا ست یر وکش اط س .ردراو یتک
 ,انتهج فن لام” , هلرغ اعس بونیس ندزتهح لاش

k-هیسوط یند 0 > ینو مطسق 1 اب رع یو هثب  
 ۔ هبحات جافآ ۰ کوک ات . رددودحم و طاح هلبراضق 1

  ۶ ۲ 2 ۳ 4 ۰ 1 1 1 ۳ 0ی 9 ۳۷ 7
۸ 9 1 IN 

۳ ۰ ۳۹۸۹۵ ۲ 7 1 ۲ E 4 

EE 1 ۳ 2 

۳ 

 شا

 یس ٦٥ ۰ زکآاب «بولوا بک ندهبرق 4 ربارب هلیس
 كرو ملسم الماک یروصقو مور ی هو مرا
 یسضارا . ردراو یسلاها ۱۸۰ ءهرزوا قوا

 ءرصم .هبرآ «یادفب یتالوصح هععاشاب ,بولوا تبنم
 هزبسهلنابویح اسو هلوصاف دوخت ءقاجرو «یراد
 یریاخز .رولوا لصاح ید نتک.ردئرابع ندهوبو

 هلیک۱ ۰ ۰۰ ۰ هرکصندکدتبا لیاقت ه هیلحم تاجایتحا
 «بونل و نامروا هعطت ۲ ۵ .رونلوا جارخا هدیردق

 للبخ ندنراعشا راس و ناق , نکروک ءماح «هشیم

 هصانص تالوم« . روناوا عطف نودواو ها

 نات” < ناغروا ء هکه ندکو هلسایرک یر

 یهیلهاتاناویح .ردنرابم ندهرتاسو

 .راقیچ كبتفتو رینی یلبخ
 اط د ۰ 5
 س 0 ۱ هدار یر وک شاط

 ندهسامع یالع مظاما ( یقطص» ن دمج ربا وا

 بسم مل هدیفم کو

 یردب .ردشم وط هدهسور هدنحرا ٩۰۱ «بولوا

 «بولوا هو

 ندنشل وم ندیا ز 0

 ید هدنفلضاق بلح قلەرار «بولوا ندنیس ردم

 ههرش أ هل هل اع و هلل ردن نکا لفط .یدشملوب

 هدما و «تدومع هب هسور 7 تدم ر < بو دیک

 ندوح وق د٤ ی دبس هل ردیو ؛شعادورو هن دامسرد

 هس دا مولع لصحم ندا وت دمج حس هلا یلج مربمو

 «كرهدنا ثادحو نیش و تيه و هضارو ه.هرشو

 ءاشابجوروا هد هقوتعدادتاو رخت هسا ردن

 «نسح یجاح ی ندلا ی الوم هدا ونأتسا ه دعز

 اشاب ینطصمو هب ردنلق هدلوناتسا هقاع-ا هدنوکسا

 ۰ یرب نر ر و اع+ نیتسردم هدهنردا « یسهسردم

 هدهنردا تاو یر ندنا# سرادم هدل ومناتساهنب

 هد٩ ۰۲ « بولوا ی.ردم یسهسردم دیزاب قاطام

 بصن هنساضق لوتاتسا هدمب و هنڌ ولوم هسورب

 و ؛شغلوا

 دعا لات هل وا ین رم هی «بودیا اتا

 ءهنرزوا ېم نالوا یراط هنرازوک
 یغنیدلوا ش

 بتک ماط ر نال هاک هر دتا ضد یرلب اتک

 تحر هدنخرات ٩۱۸ و ؛ شمیک ل ا هرم

 ما لو هدنسهلحم اشاب قشام .ردشلوا لئا هقح

 « یح > اص هد قالخا . ردنوفدم هدنراوح یسهبرت

 عروتموراکتعانق «بلتج ند ەر اكمو یو هد « مضاوتم

 هنناصلا قیاقشلا » قلأت روهشم كا .یدبا تاذر



 شا ط

 ةيلع تاود تبادب هلناونع « هراقعلا ةلودلا ءال ىف
 یی هشرود ناخ ناهلس ناطاس ینوناق ندهنامع

 مارت كنشاشم و الع ندیا روهظ كدهننامز یدننک"

 دوخاب « هداهسلا حاتفم » هلب رادتهق رثا مماج یااوحا

 كنونفو مولع اک هدنتحم یناونع «مولملا تاعوضوم»

 روهشم لا شا زاب هدنف رهو ین رلقدل وا ترام ندەن

 ا ككنبرافلوم و یتاضزعت هلسیماسا درب اتک
 هدینکیآ . ردربتعم فلا یواح یرلاح و
 یلفوا یدنک ین «مولعلا تاعوضوم» «بولبزاب یبیع

 ییاقش» .ردشعا هجرت هي هک رت دت ندلا لا

 یرارومشملا «بولبزاب رالیذ قوچرب هنس « هام
 هد 7لال .رديرالإذ كن هداز یعون و ینعشو قاشع

 یر وکشاط لید ىع وا و نالوا عوبطمو ررع

 هنس هنس ۱۰ ٤١ ندنځګ رات ٩٩۵ ینیدقارب كنهداز
 ءهلغملوا عماج قهر كحاشمو اع ندا روهظ نکد

 « ناهصالا تاضو » تناکاخ نا ۰ ردیلک | كنج
 هجار یییدل وا لماش كنبروهشم شا لناونع

 والم یخد ینجارت داربهاشم راس و امکحو هبا
 یزد فلات ر هلباونع « ریبک حشرات » «كرهدیا

 « بوزاب نکیا رب رم هدنوکسا هک. ردراو یغد

 ځراوت «بودا راصتخا هدعبو ؛ شع ا ماعا هد ٨۸

 هب ههسرد *هلوادتم تک د ردشلا هوالع هد یاسا

 «بوزاب رلاتم ضعبو رآهیشاحو رلحرش قوچرب ید
 حرش» < «لماوعلا حرش» و :ردنآ هحور یرل هیعلشاب

 “€ ملاوطلا هحاسد حرش» ۴ هادها ةحاسد

 ۰ را دی رها ةشاح » « 6 فاشکلا ةيشاح

 ثا الا مقلا حرش» ۴ هشابغلا دناوفلا حرش ,

 ی حاتفلا حرش ید ةشاح» >® حاتفلا

 مع ىف م املا » < تآارقلا ملم ف نرزلا حرش »
 ق حرشو نتم » .« قطنلا ین عماجلا» « « مالكلا

 عوفرملا ءاوللا» « «وحأا رلع ف رصتخ» ۰ « شئارفلا
 قلا دومشلا هات 6 «عوضولا ثحاىم لح ی

 ءافتس الاهلاسر» .«ییهذلا دوحولا ثحایم یف ف

 ««صار اكل اهم ف صال | كلاسم» ««ءانثتس الا ثحابل

 الإ » ««فالسالا ةرحاشم ىف فاصنالا ةلاسر »
 عیسلا دارا ف یراذع لولا و ینعا ىلوملا نيب تاك

 ةرامتسالا قبقح ىف هنانعلا ةلاسر » ۰« دادشلا

 ًهلاسر» 6 سا تامانصلاق ةلاسر » 6 هنانکلا

 E اط ۹۸٦
 1 ها | ةلاسرلا * » ‹ « نوعاط ًهلاسر » « « ردقواضق

 م بهاولا لحا » < « هعفانلا مولعلا فصو ىف

 7 مدع ف اب E 9 6 تحاولا دوجو

 3 ۳ مالالا و فيرعتلا ةلاسر» « « ظافلالا
 ف تایلطا مارا 2 6 ماتلادحلا ت تالکشم

 گ ىف قاغلا الا ع حق » ؛ « تایلکلا ثحایم

 3 درا al ريسفت ىف هااسر» « « قلطلا لوهجا

 قام مکل قاخ یذلا وه یلاعت هلوق ف ةلاسر »
 1 نام ییاتع د ندنرانآ .هراسو « ًاميج ضرالا

 یخدیس هجرت ك « مولعلا تاعوضوم » بول وا ءوبطم

 ۰ لوا ۳ قدنف رط ی-هرادا « مادقا » هعفد و

 ۱ درلو < بولوا یروک ذ دال شید ب و

 ۋا لوبقم ہد یس هس رع 7۳ ۰ رز سم وب ندناضف

 ۳ ندقدلوا توف یرصب رو تب تب ر وش

 : : ردندب رامشا یمنی دلوا شلیوس

 ةرظن ةذل بایحالا نم تمرح

 یوم لبق قفا ۸ نا امسح اوق

 یرج لذات نم سفن یزجمالو

 . ةنححم ا ريصلا و اضرلا ناف

 ةيضرلا سوقنلا باعا قالخا نم

 یاسا ( هعلق شاط یهب ۰ ۹

 ا یو تی | نکددک شاط
 مکعسم یزک كنسهیحان ( لوک یراص ) هدنس
 واک ۱۵۵  (راصهکی) ؛بولوا هبصق رب
 (شاب نیکند ) مات 4( ایرددنقراب )و هدنسیبغ
 هدنهافترا هرتم ۳۱۷۲ قرهلوا هدنرانک یر

 ناتسکرت ندنرلتج اراخمو للو ناتسناففا .ردعقاو
 م هد شرط كرلناوراک ناک بودنک هنیجو ه قرش

 ندنفرطراحایس شمب یرب ندیکسا «هلغلوافقومرب
 3 هلمس هجرت كنمسا هحایوروآ «قر هنلوا ارد

 لا قوم ردق هبهجاک هرلنامز لوصو «هدهسيا
 ۰ یدنا داوک مو

A 0) ۵6 )د  

 اسکی و هدنس هطخ زا | هج هجلشاط

 بر )و هدنسیلامش برع هرتمواک ۰
 نالوا یعانمم هدنرزوا ییاچ ( هنیت وهچ ) مبات
 فاط ینارطا ء بولوا هبصق رب یزک كفاعس

 حرف ,هلغغ وب هدهووا ر تبذمو لزوک طاع هلرا هو

۴ 
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 «ینیرشعماج ۷ یسلاهاردق Nec «یس 3

 « یماسیلک مور 7 ‹«یتکم هسادتا چاق رو هبدشر

 یرتسانم رب یواح یاست و یهقیتع راثآ ۹
 ی.هسقوم تسم*ا هغ رظن هطش فرا و ی

 هیصق رب هلاق ندننامز رللامور هدنرق . "ِ

 -.ردلوهحم یعسا كنون .هدهسیا دومشم یار ۹

 یساضق زك كغاعس نالوا یمانمهی.اضق عاش
 «بولوا یر كناضق یيا ندا

 ندهرق ٩۳ اضق .ردنرابع ندزوسق نر لامش 5

 درلن هو نوکسم هلبایاها ۲۳ ۰٤٥ ,بولوا بک
 .ردناشسرخ میت هنیه ذم مور یاو ملسم یث 0 برق 1

 ۱ ەجىلشاط 1

 برع , لا هتسو هل اهث بولوا ینانلو .د غلا

 یخد فرش , كر اب ونج «هلقاط درق نادنته قو 0

 «بولوا قاس رب كح وك .ردطاح هل راق اعسر از ابیکی

 قاع“ .ردنکص ندنساضق لود هرب هل.ساضق زکر

 یقلوا اسم ی۳۲۲ ۰۸۰ «بولوا یک ندهرق ۲

 ۔ وع ییضارا ۰ ردراو ییلاها ۲۹۳۸۹ «هرزوا |

 راب تبنم ء هدهسبا قافاط و لهضرام هرزوا تب

 - هلام هنوط قاعس نوت .ردراو ید یراهووا و
 «بولواهدنسهضوح یره هنرد بان ههواصو ه دو

 ین دودح غاط هرق یاچ ( هرات ) عبات هزار

 تهج كاج یخد یربن (مل) . یک یتدرآ
 ندنس هنروا كوزاعس یخ د اج هنا وهحو هدنسهقرش

 اکو د ههروک ذم رابنا .راقآ ندنجما كنز کو

 یار وط .ردراو ید یراهردو یاج قوجرب هرزوا
 ول

 ارحا هدهقتع لوص عارز « هد تب هد همدم ۱ تهارز هسدا تب کاپ

 دکر یونس وو

 تفکر یا و هوصو ۰ . یغاعس

 او یر كفا“ شب ندیا

 هدافتسا هدنتتسا یبیعینط دادعتسا < ندنفی دنل ِ

 ینالوصحم هوحاشاپ , رویم هنلوآ 3

 وص مع هلراخذ او دره 6 فالو ارادوا

 > هب رآ 6 یادش :

 رشوت ه دنسل 3 1 2

 نا هنسمربا هلاک كراهونم اوه تدور هدنرلفرط

 هدزو كن راعتا ءبولوا قوح یرلنامروا : ر ۱ |

 هک هو او نکدوک هم یروصقو ماچ ی ی

 یآاناویح .رونلوا جارخا نارطقو «عطق هتسارک
 ارا اھا هردزردررض یخد یرلننح «بولوا قوت ۳7

 .بولوا دوانرآ یرادتم ر و قانشو ی رظعا ےہ

 فرص یسەیکلم “هرادا . ریلناللوق زاد کا ب

 راس را ندنعاونا داراهونم ن

 ۶۱ ط ۷۹۸۷
 1 س

 دملا بسح «هدلاح یتیدلوا دام هبهناغع تموکح

 رول رز دنلوب حد یرکسص ارتسوآ رادقم رب

 هدنفاعس و تالو نو ۳۳

 -اعش برغ كنرهش ی 1 3

 سفن ندنتهج یلونج قرش «بولوا اضق رب هدنسیا

 ندنتهج لا قرش «تیالو زکم ینمپ ینومطسق
 اب ونج «یلوبنارفغز اب مغ «یلوب هنا هنب الاعش,یلوب هنيا
 یعانمه یزکس ۰ رددودع هلب رلاضق جارآ اف

 رب «بولوا لع رازاب رب مقاو هدنرزوا تاچ نالوا
 ناکدو هناخو ناخ هلدتکم همادتا کاو هدشر ر

 یروص هبصق کد ندنب دلوا یسهبنا ضل ی 5

SETندههرق۱ ۲۲ رار هلیسهبحان یاوطزا اضق  

 یروصقو مورو مرا ی۰ EN «بولوا بکص

 هددراو یسیلاها ۰ ۷۹۹ «هرزوا قلوا ام الماک
 « هيرا « یادغب ینالوصحم « بولوا تبنم ییضارا

 ندنکیرا ینایرع روهشم هلنابوبحراسو یراد «رصم
 قوح یرنامروا .ردنرابع ندنعاونا هوبم یاس و

 < قاوق « ناق ء نکروک « رانکوک « هشيم « بولوا
 جارخاو عطف هتسارک یخ ندراحا راسو ریشعت

 .راقمح نارطق یلبخ ندنسهحان یاوطزاو ؛رونلوا

 ۱  هسردم ۳ « فیرش عماج ٩۰ هدنلخاد اضق

 «ناخ «یتکم نادیص ۱ ۲ ۰ و هسادتا ۲ هیدشر

 یزارح وص ه۰ و نمرکد ۱۳۰ « ناکد ۸

 ۰ رددوحوم

 هدقلدّوانرا ( یینناد هعطفل لعو) ار
 میت هنغاعحس یرکرا كنتالو همای ۸ ییعاط

 لاک قم. كس هن یدمر و هدنساضق یدمرب

 كريقف فلؤم یزکرم <« بولوا هیحان رب هدنتیج
 رردق ۱۰ ءودیننهرق (رشارف) نالوا یو طقسم

 كجوک یرنکا كنسارق < بولوا بک ندهیرق
 «بولوا اسم یسیلکم ق نسل اها .ردهدنلاح را هیصق

 5 ام تم و درو یرادارباو كل:هح هدرلفازوا

 لوذشم هل. هظف اع دودحو هلق وسو تارت هنواعم

 یسیضارا «هرزوا یتیدلشالک | یخد ندنمسا رل دنا

 راو یرلاع ص و نامروا ء بولوا قاشاط و قلغاط

 یزکرم .ردزآ كب یسهعورزع ي
 یلوک یلاص هرکرب هدهتفه هدنسهرق رشارف نالوا

 ۰ رونلوا ارحا اطما و ذخا یخ < بولب روق رازا

 قوئوص هدایز نیشبق و فیطل كب .نزاب یساوه

 تارا «هدهسنا

EE 



 لا ط

 هلاک موزوا هدن رم ا .رافا راق قوح .بولوا

 قوروف «بولوا دوتفم ید ترارح ردق كحهرا

 . رلاق هدنلاح

SET 
 جت N 1 و ۵م غاط

 ندههرق ۸ «بولوا هیحا رب هدنساضق یدوغروط
 ۰ ر درک

 7 ف نع هدنرزوا كلابح هدناتسربط ۱ نا

 یغیدلوا هصف ۳ هدناتس" و هعاق

eT۰ ردروطسم هده رع  

 هرلعتا قاط ر هةشب ( قاطو ) “اتا

 ا نالوا نا هلمتف اضا تاق ط

 اراشا ماع هر هلع قوح 4 هددادغی

IEمسا كتاذ یکیا ا نارا ۱  
 :١ ردصاخ و ۰

 ناطلسندهبروعت كولد «بولوا یلهرحاج یسیجنرب
 ٤ شمل و هدنتمدخ .كخ رهاش س ےھارا ن هللادبع

 هموظنمر هلسناونع «ناکوحو یوک» هنمان هلاراشمو

 هد۸ ۵ ع بودا تماقاهدزاربش هنسزوتوا .ردشم زاب

 هدنل اصتایسهبرت كظفاحهحاوخ و ؛شعاتافو هداروا

 تری کا وش .ردراو یناود بتم .ردشغلوا نفد

 : ردندنراعثا لم

 تسلکشم یاکدنز اراموت یور یب هک یا

 تسلتاق رهز وچمه تقارف غاد *ینلت

 تعدیل آزادی تیرکپ تد
 یعود. ناز تیرد تساکزد عیار ک مآ

 هتولوا ندنرهت لما قمدناردنزام یک
 هج و هریک ز اهح هدعن و كماش رک | هلتلح ر هناتسدنه

 ۱۰۳ هو؛شلوا لئان هنناونء ارعشلا كلمو هتنادتلاو

 .دریمشک «هدلاح ینیدلوا زواحنم نشا زوم هدنخرات
 .ردراو یناود یواح یب ۱ ۰۰۰ .ردشع | تافو

 3 کی وا تب وش

 ی
 دش نم ندیتسرپ رب یفص مه نآ

 زد هساعع ءارمش ا کام

 دن زا 3 ِ ۱ یدنفا بلاط

 نواه ناود هددم تدعو ؛شہغوط هدنداعسرد

 هب یم” هلیتمدخ تباتک هد ۱۲۰ بودا ماود هنلق

 یروکذمرهش كنبرلت رفح ناخ دو ناطلس ,هلتع نع

 هدم و ؛شلوا لئان هنسهبنر قاناکحاوخ هدنرلف رشت

۳۹۸۸ 

 ۲ در اوزنا نیشن هشوک «هلئتدوع هتدامسرد

 چر قلعتم هخ رات . ردشعا تافو هد ۱ ۷۰

 ۶ ردکنوا علطم وش .ردراو ینابانغ یلیخو یتاسا
 صوصخ هراک هوبش وا ها زان

 صوصخغ هداکفلد وب ها هآ

 ۶ 4 ۱ یدنفا اف بلاط
 . هدهتف عورفو ؛شعا رانشا بسك هلبا مولع سیردن

 رت انم .ردشنل و یحاص لوط دب هدد دحو ماکو

  ندهتواو كوس مقاو هدهفاسم قلتعاس چوا هن رهش

 لانت نالوا فورعم همش الع ا یر

 ۱ r هبرق هن هدرتسانم ,بودنادلوق هدنس هب رق

r24 هرکص ندکدتا ماود هنس ر دن 2 كنيدزفا  

 جد ندب دنفا یسراف ناولس ناناو یتفم هدرتسانم

 لا تاسیردن ید یسدنک « كر هديا مولع ذخا

 قراخ ءاکد . رد شمر دشت لضافا یلیخر

 ۱ رتسانم هلیببس یصاصتخا یهدنونف و مولعو یسهداملا
 2 دلوا هدقفط لک جم هحرلتکلعراوحو هحت الو

 فورعم ید : تناتم و قالخا نسا “یک

 3 اص نزر یآرو مات فوقو هجالماعمو روما و

 ھل كحورو باق «تکرح قمار كمسح » .یدیا

 . هدقدنلوا افا ًامظتنم ییکیا كرلنوب .ردهبقاصو
 ن اظ قاقصسا نالوا ه هنادخ تاریشدت كمرکم قولخ

 ۲۲۲۸۱ ۰ردندنسهرومشم لاوقا یزوس « رولوا

 لوخشم

 . ردشع | تافو هدنگرات

 ع ناود ندشادن۸راهم یابدا نرصع

 ۰ ردیردن كنم رلت رفح یدنفا ی رد یناک شاب

 كتاذ کا SEEN ام

2 1 1 1۲ 
 : بطق ( یولهد دچا نیدلام اظن ازریم ) یسیج ر

 هدنرلخرات ۱۱۰۸ «بولوا یردار كال!امدجا ندا
 ۳۶ ءردشماما هدننامز درک لاعو ؛ شمش وط
 ح کا

 هک, نم ادب اراپ ادح دراد یلاع تعانق

 ۱ یدرک اج ات یتشک ریپ یدوع مد ییفطز

 )ےک
 2اا و هدنرهش ونهکل كتاتسدنه .بواوالراو

 دن تمدح كیاح تداعس كلان! اهرب یراد هب وص دواو

 2 ر دکتر ]سفارش .ردشغلو
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 كتاذ کیا ندهم مع یارمش یامدق

 ٤ ردیصاخم ۱ ی 1

 قشام و لینومطست هروڪ هب طا ییګرب

 7 و ا لا ك

۲ ِ  48 

9 
# 

 تكناخ مج

 ارتفا رب هدنقح هدم) و ی ر

 زاع وط یرلقابآ و یرالا ندنسوقروق هلفل و عوقو

 ۔ راشم هاشداپ .ردشُعا تافو ناد همک قو «بولوا

 هدی رغم س نالوا ق او یش راق هل امسا هاش 1

 :ردندنراهشا «بلرج جرات وش یمنی دلوا شو

 لداع هاش یا كس رروط هل 9

 هلا هداوز هلداز رک هلو

 یرچیکی هليا بزع
 هلا هدایز ندهزادنا نددح

 "جرات 4 دز وا هدلناع هک. ات

 هللا هداپ لک هللا تام یهاش"

 مدآ رب یاعو يما .بولوا یهفک یک

 :ردکنوا ت

 جاب هلآ نداطخ ثنيچرب فلز یدروت وک شاب

 جارخ هلآ ینیرللوب نتخ تلم یدلغب

 روش ود

 تاب وش .ردراءندتفاطل یراءهشا هل 9

Eرومشم یا هلعءاو هل.تفو هدنا ,ا  
 هدناتسراعح یر :یدیاراو هیصق 2 )ل

 - هلح ص جوا 9 هنتس دوز وا با"

 لتق 3 س را 0 ا زم ۱

 هدنسهزآ را هللا نوزف 2 ا 3

 فور هلمسا و صد هبحأت یهدنفارطا 6 بولوا 1

 رزو هلج نازا و E قوجرب یخد و .یدب
 . ردشفل و طو كدابع نب بحاص ا

 ر هدنتهح بونح كنتب الو ندا ۱ نلاط 9

 ج رزم اعس لزبکد و دز 9

 هب یبرغ بونج « هلناعت هدنساضق جاغآ هرق که دن
 هنساضق نکجم وک كز انس اشتنم .قرهقا یرغوط

e ۰ 1 
۷ ۳ 

 اف

 یراق هن ولاح تولاط 6 هدهسلا شا

 و

 یرازنروک س یم هللا یرکم و ؛ رولوا لخاد
 نشرک ) هزیسق یراقو ْ رولکود هزیکد ا

 . رارید یخد (ییاچ زانرب ) هنسیراقوب اهدو ( یبوص
 هلمساو هدنلحاس لوص یراقو زار ندنرصنم بس

 . یدیا یزک هیحات هلتقو <« بولوا یخد هیرق ر

 .ارنا ین (SALL) لواش دوخاب |
 وا وا ابا تاج ۱ تولاط

 یرلغا بلط كلم رب ند ( مع ) لشوعتا دكرلن و

 باختا ییدنک ندنفرط هبلاراشم ین «هنرزوا

 2 «بولوا مدآ رب ربقف تولاط .یدشفلوا بصا و

 لزوکلاو یسیلبوب نوزوا كا كنبدارفا لئارسا ی
 بودیاهرام هللا هاو رل اوم رلین,طساف .یدبا

 تولاح روم رلینیط ساف .یدیشلاح هبلغ هنس هل

 مدآ رب روسجو یی نوزوا كب هدنم-ا ( 060100۱0 )

 یدعا تراسح هیت همه هنسهزرابم «بونلوب

 (مع) دواد ترضح ن نانلو هدنتشاب ۱۸۰ 6 هدلاح

 كاله یتسیدنک هلبشاط نایص رب .قرهقبج هنسیشراق

 یزبق هناترح

 و .هدلاح ینادلوا ش

 ماصن كل وعما ترضح و :

 شمالشاب هفماصا قالوق هتناراطخاو

 2۶۱ نالعا و دءو و

 ؛ شمامروط هدنز وس

 «ندنغب دل وا

 ترضح حوا > بونا رعوا هقا ص و نزح ع7

 تاهو ٤ شا بیش هنل را رریکح هنر كيو یدواد

 هدنلا رل: طساف تولاط هدنح رات و دالمملا لبق

 هنر ( مع ) دواد ترضح 4 هلغا وا لوتقم و بولغم

 .ردهنس ۰ E تدم ك ولاط رک

 و هفأبو ا اس ا هر وطناط

 ردو ۵ ۰ « بولوا هب رق ر

 . ردراو یسهتستع را هلب ر ها رخ ماط ر و یسلاها

 رمش 3 نیتمو روم لم” (ارود) ه 34۶ دو هنمزا

E ۹و ۳  
 - لمقو ۰ شم وا ساس ا ندنف رط رلبل 4 ہل «بولوا

 0910ا 2 ك هذ الامور داللا
 یدیا

 یالوذا ناسکن--نجرادیعوا) ام

 مظاماو ندنسعب ات ربهاشم ( یلادمهاا سر

 سام یا و هر ره وا ۲ بولوا ندا_لص و اه

 كن بوم ترڪ ۾ ردشعا تاور ند (اممضر )

 هدهمرکم 1 نوجا 3 یافا مدنا یک ۱۰۹

 ز زعلادع ن رم .ردشعا لاحرا «هدلاح یمنی دنا و



 ھا ط

 نا» سواط , هدنکبدک هتفالخ دنسم یرلت رضح

 هرشا لها لمس اف هلک ار الع نوک نا تدرا

 زیزعلادبع نب رمو «شمزایبوتکمرب نمفتم یتتویصت
 .ردرومشم ین دلواشع د «ةظعوم ا ینکد هع.وقوا

 ؛ شلبق كللادتبع نب ماشه ینزاع هزانج كنسواط
 یتوأت هللا دبع یلفوا ص دنفا ) هضر ( نسح ماماو

 ندسرف دالوا لصانع .ردشفل و ندنس لج ران روتک

 شفلو ندنرلیلداز ۲ یسهلیبق نالوخ هدنع .بولوا
 هفیلخ كسواط ن هللادرع یلغوا .ردیوص ینیدلوا

 شلیوش قدی اةح ضع هناروسح ك هروصنم یمایع

 4 ردندهلوقنم رداو یخ د یغیدلوا

 ادب و ی تاشو هدنل اش كن هطا هحز ۳۳۹ لک
 . ردهطآ ك وکر عقاو هدن رق

 هیهاتوک كنتیالو راکدنوادخ ۱ لناشواط
 تثناضقو هدنساضق و قاعس

 ندهرق ۳۲ « بولوا هبحان ر هدنتهج یر لاعت

 یرارب ضمب « بولوا قاغاط ییضارا .ردیکص
 یخارا تنم .ردةلشاط یدضءو روتسم هل رلن امروا

 یمهراج هایم .ردراو یخد یرلاعمو ی هعور نم

 «تنایمآ هدنرب چاق رب ردقوخ ید یرلنجو راحو

 < بونل و یسهادعم هامو یرلن دعم مورقو نوهلنآ

 فالو .ردراو هد ىس هاب اق بارخو یا 7

 یس هوم و هزبس « بولوا ترابع ندهعونتم تاون

 EE یروصقو ناتدرخ ی ۷۲۲۷۱ رکلاب باولوا
 ۳۲۹ هسردم٩ < 8 ۶ء ۵ هدهرجات نورد .ررزسم

 ؛ناخ ۲ ء ناکد ۰۷ ,ءاسلک۱ E ۱ «بتکم

 | هل مانو هب یزک .رددوجوم نمرکد 9 ماج۷

 .ردهبصق كحوک ابو هن رق 3 دوس

 < بولوا ندا ( هلام ینا ن)
 9( ىركلا اا هدخ ترضح سهاط

  Eماص ( ابن الا رخ و یلغوا ندنحوز كلبا (

 در دزوآ همالسا لند وس بناح 7 بولوا لفوا کو ۱

 هردندرلز ال روس م اعا £4 توغد

 بعصم نب نیسح ن ۱ ام
 هاف تلود E را قیزر ن شب

 نروس تموکح هدناشارخ «بولوا ندنلاحر مظاعا

 لندن ه وع كنومأم .ردیسسو م كنتلود رهاط ی

۳۹۹۰ 

EE |یدیا روک یزوک ر . e 

 خ ما غاصد رهاط < هدکد رب دنا تع هنسیدن؟ |

 اماترضح » كنهفلخ ی ا ۱

 كتفالخ یخد قیزر ن بهصم یدح ءبولوا 19

 تراص نالدشک TVS یدیلاها ك هح ات هردز | .

 یرلکدتا هد ( یر ) هدنخ راپ ۱٩۹۵ و ؛شلردنوک

 و :وط هدادغب رهاط ,هلذفل وا لتق يح وا هد را
 كنومأم .هلالتفوذخ| هدمب و همان دما .بوروپ

 ام و و ؛ شغا تم دخ

 لئان هتنافتلا و ماركا هداملا قوف كنومأم ًارهاظ
 عض ,هلمتدسأنم قلواییناق كن ردار «هدهسیا شلوا

 ۲ هد شا لصاح نیکو ضفب هدنقح رهاط نومام
 اط یکلیلاو ناسارخ ۶ هلکا سح یو رهاط
 دم رو ؛ شعبا تعع هفرط وا هد ۵ «بودیا

 ا یدک ؛بوعود هتسوه لالقتسا هرکص

 و هد ۷ هرکص نو ک چاقرب «هدهسیآ شک وقوا

 ِ هتو را نم

۰ 
3 

 ا داخ ا دهع ىلو ىنرلترضح أضرلا یسو« ن

 ج هللا لوص كرد « ردلوغشم هليتمب . كنومأم

 دالو . رد سعد « ردغاص لا لوص ندا تعس

 تا و هدنشاب 4۸ < بولوا عقاو هدنخرات ۱ ۵ ٩

 ۳ راځو مرکنامام نب قیزر یدج كوب .ردشما

 میلداز ۲ كنعازلا تالطاا ةلط نالوا روهشم
JT 
1 
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 7 زاب همان هزەت هرهاط نانلو هددادغبو ؛ ست

 دا ر صفو بیدا و ردم ,یرج رهاط .

 وه ر> هبارمشو ؛یدردنا رب دقت ك یراعشا ءبولوا

 لغوا رکید هدمبو هلط و .یدا هدایز
 3 ار دزاشلوا یا هدناسا رج

 نم ملایذ اط نی هللادص

 نروس را ا
 3 هجرتلا فن | و ید درد كن سا صا رهاط

 ردن < هدنځ رات ۰

 ار ۾ كن هغلخ قلاو < هن رزوآ ینافو كهللا دبع

 واع” مرکو تیناقحو لدع «بولوا ناسارخ کا
 ۷ 7 یارجا هنس ۱۸ «هدلاح ینیدلوا قام

Va 

 دعا ارب ربثکن ب ناهلس, هدرلن ز دنا مس هتسمک هساص

 را ۱:۹۹ بمص# ی ج یردب .یدنا و

 زاب هقیلخ نوم ام «بودناتافوهدناسارخ

 . ردنوروت كننیلا وذ

Or 



 یناخ 82 لغوا 7 او ا

 .ردشمربا هنایاپ تموکح رهاط لآ هاکنو « ب
 تم وکح هدنراتهج ناسارخو ناتسس ۳ ۱ ا

 یحمچوا كنهرافص تلود نروس و

 هردنوروت كثل نب ورع ۶ باوا یرا دک
 یبلوا ریسا هدنلا ,یناماس, لیعاع۔ا تلای ی
 ناتسیس هلا اسا قافتا هدنخرات ۷ ف زو
 قحر نکلا «هدهسرأ شفلوا داءعقا هنتموکح دئب

 یناماس لیعاعسا .هرکص ندکدروس تموکح 8
 هاکن و هراذص تلود « كرهدنا لاصبتسا شوق

 ۰ ردشلو ۳

 دا دد جد دا يا هاف | لا رز هح زدنارا یارعش 1
 ؛شفا ون لوفشم هلما راطع ,بولوا لدعم ی ۱

 : ردکنوا تب وش .ردشغا تافو هدنشاب كو

 بیلدنع یا شابم نیا نابغاب بیرق زا 3
 مشاد ییانشا عاب نارد مه نم نیزا شىپ

 .ردندنسهبصق (نیان) ا یسیعکیا ت

 ۰ در تب

 درکیم ام نتخوس سوه بش ره هک نآ
 درکبم اشاع زورا و دمای شک .

 نادمه لصا نم ( س هاش ) ییعجوا
 هیلی امسا و ؛ شماشاب هدنرهش م «بولوا ندنتاو

 نفر دنل وادصق هننابح «قرهنلوا ماعا هلتسم» ات هن

 كهاش ماظن ناطاس 1 بوج اق هاتسدنه ر

 لزوك ب . یدیشلوا لئان هتنافتلا و ل و

 :ردندهلج وا یعابر وش ,بولوا یراهشا رادیشعو ۱

 مدزن مغ ېب ید زکره هک م ئام ۱
 مدرن مدو لد نوخ یسب مدروخ

 مدوشکن مهز بل هآ ؛هلعش یی 3۴ ۱

 عدزن مهرب مشچ كشا "هرطق ی ا
۱ 34 ۳ 

 :ردکن واتبوش بولوا ین اقلاط یس درد ا

eکاله رب دشت غاد لد هلال رج  

 ج اخ رسرب یسک عمش رجب تسیرکق #0

 هدراه دن «بولوا یاره لصانع یا : (

 ردکتدوا تب وش .ردشغا تاش

 ارام ؟هناوید لد یس ریا هک نا شوخ

 ادام ناخ تخر میش زا یک نشو |

4 
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 وور دن «بولوا ندنس هبت (نون) ی و

 تب وش . یدبا یی و هعق و هانینام یا :

۴ 3 3E 0 AE ی aR ۳ ۳ 1 1 ۳ ات ۹ DE kd 

1399 NÊ ۴ 2 1 ف ۳1 

TOTھ ۱ ط در  

 یهاکت جاراتب هتفر مدق ارس

 یهآ و یشا نیمهدنام مدو مشچزا

 hE سهاط

 < بولوا ندننووحم ریهاشم رصء 2

 اونع « هسجا» هدوح .یدیا بات هنبه ذم نوا رص)

 بات - كحاحز

 نا مساقلاوا یتنتم روک ذم . ردشخا حرش ىن «لج ا

 هدنخرات 1٩ .ردشقعا حرش یشرةلا یلقصلارکب ینا
 ۰ ردشعا تافو

 اط

 ساقلا واو ؛شمزاب نیر هلس

 .اطخ ریهاشم ( یدنفا

 ` ناطلس ناکم تنجح « بولوا ندنیط

 هد۱۲ ۱۲و ؛شغا کالم طخ نسح هناخ دیجلادبم
 هرونشلو یرلطخ هدهف رش عماوج ضعب هردشلاتافو

 اط هجرتلا قیاس ( س
L۱  

 كد هنخم ران ۲ ۵ ٩ ندنخمرات ۲۰۷ «بولوا تلود یکی دبا
 شب رزهحور ندهلالس و و ؛ شءروس هنس ۲

 و مر س تمزوع ید

 ۳۰۷ نينيملا وذ رهاط
 ¥ رهاط نب هعلط

 ۳۱۳ رهاط نب هّلادبع

 ۲۳۰۰ هللادبع نب یا رهاط

 ۳:۸ رهاط ن دمج

 « بوروس مکح هلروشنم هیسایع ءافلخ رلود
 هدناتسس .یدنا راهدآ ترس كرو لدام ىسەلج

 اد نالوا یرخا) کرلو راقم ی ندنا روهظ

 و «هکعا ری سا کاو طرز الخ ندنلا

 ۰ ردرلشمریو ماتخ هنادناخ

 هدداد_د ھا_ط د دوا

 ست ر ییا مام | سهاط

 ةا یعرص و یرهاط «بولوا هلع
 . ردشغل و ناز طقسم كريهاشم راو الع

 ندنيفلوم و الع ريهاشم ۰
 ««یواتفااهصالخ» .بولوا ۱ یراخ سهاط

 هلرلناونع « باسنالا باذک» و « تاعقاولا ةنزخ »

 .ردشا تافو هدنخرات ه ۲ .ردراو لات جوا
 ERE ۱ اشاب هاط هنسهدام « لغوا لاکدع «

 هدام « رهاط »
 E :ز | یتیملا وذ یھاط

 4م

 [ ۰ هلیرویب تعجارص



 یا ط٥

 جانم حاضیا » «بولوا ۱ یر
 « ششلا و لولا حرش یف تا < « جالعلا ةيح

 جوا هلن رلن | وع « طار ب دز لوصفلا باتک م سش ) و

 .ردراو نی

 «بولوا ندنرلخ روم ناتسدنه

 هک رد-شْارب حرار هلساونع « نرهاطلا ةضور »

N ۵۳ یاعوقو نالوا دد هنس  

 سا

 ر ا 0 ۱ دیحو یهاط
 سابع هاش لد ه وفص كولم ء«بولوا ندنارا یابداو

 شلوایرزو لی لس هاش هدعبو ییوت هعقو كنا

 هعوج رو یلاود یواح قد كر شعلا ۰ یدا

 .ردشعا تافو.هد ۷ ۰۷ .ردراو ین اشنم

 .ردلاره «بولواندنسارمش نارا

 E OR e نا یه اط
 2 ردوا طق وش .ردشماشاب

 درک ناوتن رابتعا اقو و رهع ارت

 تسین یرابتعا رع ریو یرمت هک ارچ
 عفا یو ییرد رکا دوبل هیاس وچ

 تست یرایتخا چه ار هک نبص نمز

 یعاشرب رکید لوهح *یشنهو لصا هلصامموب س
 : ردکنوا تی وش «بولوا یغد

 دوش بارش ET كرت وج

 دوش باس لد غرح وا ضراع باتز

 هزیلقا خو هدناحاس

 1: 1 ر E ۱ هب سهاط

 هنینبلاوذ رهاط «بولواهرقرب روهشم هلتذل كنفیلاب
 .رط دی بوعذم

 هلل امال معما 5 ےرک دادب ) ۳
 فرد کن هام و ( لضف ]

 یدنک كنبرد هدنګرات ۳۰۳ «بولوا یسمدرد

 یلدوعق هتفالخ تخم هدنتغارف نالو عوقو هلرابتخا

 هدنخر ات ۳۸۱ «هارکص ندکد روس :تموکح هنس۷

 ۰ بودیا تفارف هلیمازلا كهلودلا ءام ندمو 11

 شماشاب اهد هنس کانوا
 هللاب ردتقم ی قاعا ن دما هللاب رداق ی-هداز 

 هردشم 4۶ |تفالخ هسیک ندناسن یدنک «بولوا ینلخ

 هلودلاد-مء و هلو دلانع ند و الا هجر بحاص

 .ردشمتارعوا یلبخ هلبا هلودلا ءامو

 رد تافو هد۲ ۳۴٩و :

4۲ 

3 e رک که | N 

Ere هدنسښ ونجح قرش هرتم 

 3 9# كرهت قاطربو هدنکنا ینونج كناوزف

 3 ةر هدعافرا گالهرتم ۱۸۸ ۲ یقرهلوا هدنس

 هدنرزوا كن هترب «یروس «یسلاها ۸۰۰۰ ,بولوا
 یس هب راج هایم < یرازاب «یرلقاقوس شیک «یمهعلق

 یساوه . ردراو یرلهاب و غاب لزوک هدنفارطاو

 ر زانوط یخد راو ص نیشیق «بولوا نیرسو لدتعم
 زبذل كب یرلهویم راسو رومشم یموزوا .راغای راقو
 یوزوا وروق .رونلوا قوس هب هم رکم ا «بولوا

 اط كنابنغا ندن سرا اها هکم .ردروهشم یخد

 هناخنابد قوج رب هدهبصق .ردراو یراهبفیصو هحاب

 1 هد لامعا ییاق قاب و نایت” ,بونلو

 EN ید یا كلذدا

 6 فیقت یہ فئاط .ردیورص یفیدلوا ( جو )
 خ د ندلئابق راسو ندشیرف هدعب ,بولوا ینطو

 وتزکس . یدرل شما ناموتو تربه ناسک شمب
 ازف نینح نمدنفا ( ماص ) تانناک رخت هدیره لاس

 ود ةسراتمشسلا قمروس عف یف اط ءهدنرلت دوع ندنس

 | قدنرق دالماب هتمواقملت دش بودا نصح یسلاها

 رو تدوع هليا عفر هرصاح ندیوبن بناج
 وعم تده ر ٠ رليف اط هدي رش لاس ی ۹ و

 اود عا تعاطا و لست ضرع الص ,هلیماعا

 : شلاوافرشم هلایون ترضح مودق فرش فثاط
 دننروص هبحانر قلم هبهمر کم ةکم هدلاح ییدمش

 رونلوا هرادا

 اق دنا ۵ ناربا( لف فک

 ردکنوا 0 ۰ 1 ۱ فناط

 ندرک اعد ماکنه داش قثاوم لد و ناز

 2 ندرک او هتشر زا هدقع ناوت تشکنا كي

 ر وا بتونم هل 0 ی ۳ الت ال ۱ هم

 به > | ص هنسه دام «یط» « | اودا

 ردم نابربو ندنفرط رلب رع سورابط ) ندر وطارغا امور ۱
 7 ٠] هل ر وس تعحار هتسهدام « رى » ]

 1 ۰ ار 5 لاما نت ی اطاط

 زا نب یل نب نیسح ی نسح ۰
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  (ق) هلفلوا یاسل مثل < براق تادا 1
 ندنسرح* دخ نوک رب » گر هدیا ظفات (ط) یف

 هلمقا و .ندنکبدید (اطابط) تقو یکی هبتسیا ین ۳ ۰

 شو ٿ
 “هدام ] .رد ۳

 | .هلروس ت
 هدننامز هیسابع تفالخ ( = ین )۱۱۶

 هس ۰ هدنگ و هفوک هلروهظ

 بل ست یخد هشدافحا و دالوا و,؟

 هننزهدام «اطابط نا » هلا 4

 <« بولوا تأود كرد وکر ب مو و 13
 یسهجرت هدنسهدام « اطاط نا» هد 8

 ندنفرط اط اط مهار ان در هنلادبع وا ندا
 زآ E ییدنکو ر

 ا هدنع نا 2 ىیدنفح هدا وا

 تقو لبخر هداشتش یسن «بولوا قفوم هتموگح
 تر

 ۷: رن هو. اط اط ی ۰ ردرشمروس اب

 ۱۹۹ ابطابط مبهاربا نب دم هّتلادبع وبا

 ۳0۰ یداهلا يح نينمؤملا ربما 3 8

 ۲۳۸۰ دمج یفتم
 ۳۳۰ دجا زنا

 ۱ ناسح بینم و

 ربا مساق رات 1

 ۳۹4 یداه دن ۲

 [ .هلروس تمحاص هنسهدام یه 39 ۰ «(یصب ینابط) اشاپ دم » ] 2
 هبصق ر هدندودح سموق هدنارا
 .ردروک مهد« ادب »یو

 °۲1 « بولوا ندنین دم ریهاشم اب ۳ ۱ نار

 عاقساو ؛ شمت و ط ه دنس هبصق هب ربط كماق تا ۱

 «نع .زاعح ء قارع هنس ۳۳ نوجا هف رش ثب دا

 هدناهفصا هدمإ < بودا تجانس هراطقا راو ر را

 هثدح هردشعا تافو هداروا هد ۳۰ و نطو

 « م » و هلیراتفص ریغص و طسوا و یک ۱ وب

 .ردراو یربتعم قىلات وا
 هطخرب هدنس هلام تهح كیارا

 هلیماع ییقوم و دودح < ا ناتسرط

 هطخ وب هروک هنف رمت كذب وهج توقاي . ردلکد

 «هدهسروسلکمزال قلوا ییص كنسهطخ ( ناردنزام

 قرش تناردنزام یلاتسربط نویفارذج شیب رکب
 "و 0

 و 2
5 

 ز ب ط ۳۹۹۳

 یم قارع هللا ناردنزام ینمی هدنتهج لونج
 ره ۰ ردرلشع | ض رف دتا ناحرحو ناسارخو

 دازربلا هوک ك دهنرق ماطسب ندننرق كنارهط هدلاح
 هدننیدلوا ناتسربط كرارب یهدنراکئا قرشو یلونج
  دنل و هدهطخو یخد كن رلهبصق نانمادو نانعتو
 هناحاس رزخ رحم "ال اعش ی رام بولوا همش هدنفی

 یناردنزامنوتس هلعیسوت ردق هندودح الت برو

 یوم توفای قح . رارویدیا لاخدا هاتسرط یخد

 یسیلصا ےہ ہا كن ەطخوب هليسلوا ثدحم كنم-!ناردنزام

 هیسابع تفالخ اعقاو .روندبا م ازنلا یتغیدلوا ناتسرط

 یمسا (ناتسربط) هدنرات ۲ برع نوفارفحو هدننامز
 الو یم“ ا ناردنزام هدهمانهاش «هدهسا وی

 راناساسو هدندنع رلنارا لصا هسرابقاب هنغیدلن

 شغل و« فورعم هلم" (ناردنزام) فی هطخ و هدننامز
 نایسقت نارا هدنوک ین وکو .روبلیشالک | یفیدلوا
 هناا بولوا لمجتسم رغ یعسا ناتسربط هدنس هیتر

 ندناتسریط هلرتف و 6 هدهسرولرو یان ناردنزام |

 نانمس هلج نآ زا و رار ضمب نالوا شفل و دودعم
 ارفح ابوروآ .ردشنفلوا قالا هنتلابا یک قایع

 هلا یم قارعو ناردنزام یناتسربط یرب ندننویف
 ۲۵" هلا ۳۰و مقنم هدنسهرا یرلتلاا ناسارخ

 لوط ۰۳۳۲۰۲ هللا 1٩۳۲۰ و یلامش ضرع ۲

 هم رع نویفارفح .رودیآ دم دتع هدنرهرآ قرش

 ًمطو رورلابیصو قاغفاط ناتسربط «هروک هناور

 سر كولم کسا ‹ ندنفب دلوا ی مکعسمو نهم

 .هزاتم *هرادا تحت كسئررب هلیعسا (دبهس) هدننامز

 ین زحیخد هدمالسا رود لئاوا « یکی غیدنلو هدنس

 ًاعردت هدمبو ؛شفلوا اتکا هلبا کریورب عوطقمو

 (یربط) .یدیا شغل ۲ هدایقنا تحت هلتبومص یلیخو
 طقسم ثنابداو الگریماشم قوچ ت فورعم هلبتبسن

 هدام 6 ناردنزام « 1 .ردشفل وب ؟یثنمو یو ۱

 ۰ هلروس تعحاص ید

 رازحو هدنسنلاع لحاس كن وت ۱
 هبصق تر كح وک هدش رف یدودح ۹ دو

 قجتآ هدلاح ییدمش « بولوا هلکساو
 هلتقو ندرهناربو یهدنفارطا ,هدهسیا راو یسیلاها

 ر دو - ۰ ۰

 رلیلجانراق .رونلنعالک 1 یتیدلوا شفلو كوس لیخوب

 . یدبا هاکتراجم یلیخ هدننامز رلیلامور و

 یی دلوا خاص هن اف س ریس ر نالوا بصنم هزکد

۱۸۸ 

 هدنناب



 و نیا ط

 «قرهنلوا جارخا یخد هرتاسو هتسارکی یخ ؛رونلوا

 وب هنب هدنسیشراق ۰ ردراو یتراجحت كاذیا هعقدلوا

 نونلوط یایل .ردراو جد 4. طآ كح وکر هلمسا

 . ردجاتح هنعالقآ بولوا

 كجوکر ب هدن سشراق 4 (یر) ۱ ] رو

 روهشم و نهتم كي هدنرزوا كفاط 

 قوعلس نالسرا ن لرفط ناطلس « بولوا هملق 7

 . یدشفلوا برج ندنف رط

 aS هد دل وا هندتم ةماقرت هده لقص

EL هدنرات آ برع وپ | نيم ربط
 

 ریهاشم ( ریرج نب و
 ثی دحو ریسفت «بولوا ندنیخروم

 لوط دب ید هدمولع راس و هتفو
 هدنځ رات ۲۲ ۰ یدیا دودعم ندنسها كننامز

 هدنخشرات ۳۱۰ و ؛شمغوط هدنرهش لمآ كناتسربط
 تاقبط یزاربش قاع-ا وا . ردشعا تافو هددادنب

 رووشم

 همولعرثک | .یدبا یسهداز هربشمه یزراوخ رکبوا

 ندلاع تقلخ ىرومشم كلا .بولوا یافت یقاعتم

 هک. ردیلصفم رات ی واح یبیاقو نالواددهننامز یدنک

 یریسفت لوس ر .ردفورعم هاکند « یرط خراب »

 «بولواربتعمو قوئوم یحرات كنربط .ردراو یخد

 هجرت یخد هب کرت ناسل و هبیسراف هداروص رصتخم
 تعیبط و یمالو ِط دن یخد هدناس دا ۰ ردعفلوا

 :ردندنراهشا *هلج تب ییار وش «بولوا یسهرمش

 قفس مع م ترسعا اذا

 قیدص یغتسیف یفتسا و

REA SK 
 قيفر قيلاطص ف ققر و

 یهجو لذب تعمس ینا ولو
 قیرطلا لهس یغلا ىلا تنکل

 ۰ ردا دادم هدننایم ندنهخ ه دنس اهقف

 نا دجا یبا ن دجا سابعلا ونا )
 ندهبعفاش ءاهقف ربهآشم ( صاقلا

 ,«سفتلا» .ردشع اذخا ندجمرس نا یهتف ؛بولوا
 هلبرلناونع « حاتفلا » و «تیقاولا» < « یضاعلا بدا»

 ینافلؤم هلج «بولوا ینانیلأت اس و ینا تم
 مع اریغص لوغشم هليا ظعو . 1

 .ردیورص ید ینیدلوا شاکر دق هسوسرط ا
 . ردشع | تافو هدن رات ۳۳۰

 | یربط
۰ 

 ردهشا-لا ریثکو

 ۱ هلغل وا یحاص

4٤ 
۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ 

 دص ناحص هدنرراوح . رودنا ا یوه توقان

 رقبلا تا لاعملا» . یدبا ىيبط كنهلودلا نكر |

 1 : ( ساق نب نسح ىلع وا)
 | یربط برد 2 0

 ۱ Ei قتلوا ۳۳ 8 ه دف الخ یا م

 1 هه ب باتڪ رب هلاونع « رظنلا ىف رر 2

 * فرا 7 کیا هلبرلناونع « ةدعلا > و « حاصفالا»

 1 A با ۴ . ی ۳ لک هدنقح هتف لوصاو لدح

 ۰ .ردشعا تافو هددادفب هدنخحرات

 1 هللادبم اط بطلا وا

 همفاش تو ریهأشم بن ۱ یربط
 نا راو یرامم ید هدناسداو رعش «بولوا

 | ندشا-صا كصاقلا نا هدنرهث لما كناتسربط

 هاشم راس هدرواسیو ناجرجو ندیجاجزلا ىلع
 7 ۱ درهدنک هدادهب ۰ لیصحلا دع) ندن رصع

 من

 ار_مثم و شا هدانتسا ندشارفسا دماح

 د دعا عاتساو ملت ندنسی دنک یزارمش قاحا

 رش ییعورف كدادح رکب وا و ین رصتخم كتر نم

 اح رب هدلدحو فالخو بهذمو لوصاو ؛ شعا

 ۵ هنفلضاق یسهلحم خ رک دا دد ردم زاب لافک
 ۰ 9 ؛ شف وب هدنرومآمو كد هتنافو «قرهنلوا

 اعشا یلبخ .ردشعا تافو هددادف) هدنح رات

 ۰ ردلوقنم

 ام ( دم نب دجا نسا وا ) ۱

 دوبل 1 «بولوا ندمالسایابطا یریط

 هبط

 ۱ | هردراو ییاتکرب ربتعمو لصفم ك هلساونع

 اکعو هدنخاعس ۰

 ۱ a هرتمولک ۳ ی

 هبصق و ۰ ردیذیم ار یر ا

 J (Ls 1 یگدق مس ۱ ءبولوا یسا

 r و بارخ ه دعا 7



 هیرمط هک« یدشفلوا هیمس 0 ۱ ل ۰

 لر هرکس ندنیرظ تس د
 بتک گرا دومو ؛ شفل و یزک كلیئارسا ین ت

rE2 0 نورو  TT 
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 هنسح نب لیبحرش هدیرجه لاس ۱۲ . ر
 تفالع دم: رەوا مف ٌالص هللدب یرلت

 هد.یع وا , هلکُع ادهم ضقن یدلاها هدقوران ترضح

 مانعا صاملا نب ورم ندنفرط یرلترضح مارا ن

 هدمالسا رود و ؛شفلوا محف ندنک «یقرلروس
 ( یناربط ) ندالع ریهاشم .بولوا روم یخ

 .ردشفل و سا طقسم كتاوذ قوح رب فا بل

 كحوکر ندرلن و تقو زار هدنامز بلص ها

 الم رات NN AN بونلو یزکص هل تم

 ؛ شفلوا صالتساندنف رط یوا نیدلا حالص «

 TS راکت رف نیکی" ا ہک

 هد ۱۲۷ « بولاق هدرلن و هنس ۷ زکلاب ۰

 شقلآ ندنو .یدنا ۱9 "ءهرادا

 ندضرا تکرح رب یلندش نالو عوقو لا
 یسهشا راسو عماوج شم و یرلفر طرنک ا كن

 تهج كن غاوحس کم یساضق هب ربط ردو بارف

 ه رصان اض و "ال اهش «بولوا او ه دنس هنق من

 هروس ید ارش « هلرلاضق طاس بونج ا
 یواح ی هرق ۳۸ .رددودحم هل.ع اعس ماش ك

 ی داران و هک.ردراو ی دل اه ۱۸ ۲ 2

 مق یتارا .رد دوم و نایتسرخ یروصقو

 ترابع ندنسهووا ( ناسیروغ) ات

 یرب هيرش ندا قش یلوکوب هلبلوک هبربط « و

 بصنم هرې و . رويدا لک یس «ءق رش د دودع

 یناروط . ردنا قس ییسدضارا رل اچ شم 3 الو

 < یادش یسه,هرز تاللوصحم « بولوا كنم ا 4

 « كجم « دوخت « قاچروم « ماسیس « یراد + برا
 رادقم ر . ردئرابع ندهرا و نوتوت ,ستات 4 هلق
 تاناویح ٠ راق < هدلابو «رولوا لصاح یگبق نوت

4 ۰ 
 ندهود۱ ۰۰و بک ۱

 ۰ « نوق ۶5۰۰ « رغص 5۸۲۰ یس«ب

  4رک .
© e 0 

ESها  
 یرل تالو هروس هلا تورب و
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۱ ۱ 
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 س ب ط
 وا مان ) و ندرا ؛بولوا لوکر كور هدندودح

 لصاح ندنسا ووا و

 ضرع ۳۲۳۵۳ ۳۷ هل ٢ 2۰۱۷۱ . رولوا

 .ورخ تنمیرشلا رهن « بولوا دتم هدنسهرآ لاعث
 هدنقرثلوط ۳۳۲۱ ۵۳ ۲۲ یسهیطسو طق یهدنج
 کا و هرتمولک ۲۱ یو هیونج ندلاعش . ردعقاو
 یسهبعطس ةحاسم .ردهدنسهرا هرتمولک ۱۲ هللا ۷
 ره ندا قش یوک و . ردهرزتمولسک میم ۱۷۰

 تكسکوم هرتم ۰۲*۰ ندرحم یاذح یمبانم داروک ذم

 “4۲ ندروک دم یاذح طول رح نالوا یصنم و

 یعطس كانلوک هیربط « هدلاح ینیدلوا ق آ هرتم
 هرم ۰ 3 یخد

 ندبهلوکوم هقشب ندنرهن هعیرش روک ذم .ردقآ
 ( همالسلا یداو ) هل رک, د مان و (نوشزاا نیم )

 .رولوا بصنم یاچ ىکا هلبرلعسا ( كمسا یداو )و
 1 رطا ردکنکو هرتم ۳۰ نال وک ید رش لحاس
 یسهووا روغ هد ونحو رلغاط كرکوت قاط ر هدنف

 هلیتقو كلوكو ب . ردفیطل كب یسهرظنم .بوللو

 قحهلوا لدامم هلرح یاذح و عساو اهد قوح

 شعب ینیدلوا شفلو ولوط ىمي كرکو هدهجرد

 هدنتفو كرلىلامور .روشوا طابنتسا ندعالعو را

 نرق یجندب یک یفیدنل و انس كوس رلشیا هلو

 توقابینیدنل و هرزوا ترثک كن افس ید هدنرعه

 هدلاح دمت ون ندنسهدافا كنوج

 یحاوس هلیتقو .رونلوب یغیاق یجتاب جاقرب زکلا
 هتشب ندهبربط یدعش ,نکیا طاح هلرلبصق قوچرب
 .ردراو ید یوک جاقرب ,بویفل و هبصق

 هدناا و هظخ ناار 9 ۳3
 بوئح هرتمول یک ۵ كدهشم و س,

 هرتم ۳۱۰۰ ناد ( یراتوخ هوک ) و هدنسی رغ

 ۵5۱ قرهلوا هدنکتا ینرغ كفاط ر هدنکلکسکو

 ہلا یلامش ضرع ۲۳۰۲۳ ۳۳ و هدعافترا كالهرتم
ootبولوا هبصق ر مقاو هدف رش لوط » 

 یسلاها . رد زکر كنغاع-ایو اضق شبط و نوت

 هردنکسندب یعو ینارا بولواهدنر هدار ۱۰ ۰.

 ناسارخ <« بولوا طاع هلللوح طول ندفارطا رثک |

 ندنام رکو زاربش «دز «ناهفصاو هدنسهرا ناتسهق هلبا ۱

 مقاو «دهاعقنرب انتهم هدیرز وا كق رط دک هاس ر

 ۲۹ هدننامز ( هضر ) نام ترضح اد و ۳ هلذل وا
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 رب رع ء«ندنغیدنلوا ض لوا كا ندناسارخ هدنخ رات

 . ردشفلوا فیصوت هد ( ناسارخ با ) ندنفرط

 - هفیص هیت ربع «ندضشیدلوا بک ندم یکیا
 غابو یسهراج هایم .یدرلرید یخد ( ناسبط ) هلیس
 كفاط هدنتهج قرش كنهبصق .ردقوچ یراهاب و
 راکشوک و رلغاب ردق هر كلهرتمولرک قمر هدنکئا

 یس هماقر بولوا طاح هلقدنخ و روس هصق .روسنازوا

 «دومرآ «یاتفش «رات «موزوا ءامرخ .ردراو ید

 نوفا ,نوتوت .ردقوچ یرلهویمزاسو لاقتروب ءا
 یناحارخا یهزوق كما هلا هیبط *هدامناسد تبتاخ و

 لنخ یساوه . ردقوج یرءود و نوبق ۰ ردراو
 ناز طقسم كالع ریهآشم ضعإ . ردقاع

 ناسارخ یغاعس سبط و نوت تب - ردشق و

 یو «بولوا عقاو هدنسیبونج بر یابهتنم كنتلابا

 شک ا ءهدلاح یغیدلوا هرتمولنک ۱۰۰ کا و ۳

 ۰. زکلا ,ندنفیدلوا یلاخو لوح یرلفرط

 رانا « بع < ینارا هدرلن و هک. ردراو یسلاما

 نامه امدقم یرلناخ كیهطخو . ردنکس ع ندجولب و

 (نوت) یزک كغاعس لوا ندنوب .رلیدنا لقتسم

 دنا یو
 ندنسارمش یلن اقع یرعهنرق یحت وا ۱

EE۰ ردنصاخ كنرثک جوا  

 ¢ بولوا فو رعم هک د هداز بتشا یسجنرب

N OOFهعطق وش . ردشغل و هدرلت اا ضەبو  

  ردکنوا

 غاد هزات هرزوا مهتبس مدقای هلمقوش كضراع

 غات وا نّوکلک رب یدروق تلابخ هاش هداثس

 دخ هلال یا رکا مدته ندلسخ هلک ک

 غامد هج وي ردوب به نرو هننکشم ةا

 یدنفادومسلاونا «بولوا دنمشناد یییعکیا س
 التم هن رش هدهب قجمآ ۰ یدشل وا مزالم هنسرد

 . ردیاهلس یا «بولوا یل وبیاک یسیعج وا ےس

 هدادنب ءهرکص ندقدلوا كلاس هباضق كلسم تدمر

 : ردندنراعشا "هلج تس وش .یدشلوا رادرتفد

 اک مرادلد لعل ردسب هداب

 ا س ندقاریا قاس یا هکاس

 e EE ندنسار د نارا ۳ ا

 ردمصاخ

۳۹۹۲ 

 ید e AS ادا

 : ردکنوا هعطق وش
 ۳ تسا .هدز نوعج لد رد یهرک مکشا لیس

 تسا هدر نوعببش خرچ فصب مهآ ر رات

 ۱ نم لد غاد . ؛یمشمه تلحح زا. لا

 تسا هدز نوماپب هدرب نورب هیخ نچ نیز

 ردکت وا تیب وش «بولوا ینانتس ییینکیا
 وز

 ۱۳۳ I هجازکن ار

 میکح « بولوا یلشوزق ییعچوا
 ودکز وا تس وش . یدیا قادری داش یناهفصا

 راو هیزک داد ناوت یهدیدب ابنت

 نتسیرک اضعا همه زادیابربا نوچ

 وش « بولوا یلناتسیس یس درد بس
 2 ۱زدکت وا

 زی رب دول ۲ هلک نینچ مربزا دوز
 زی رب دوز یفن زج هدناع قاب

 از و هدندودح برغم هللا هت رفا
2 

 | هنیط
 اولوا رهش رب كوب هدنرانک یرهن

 ار طة م كیاوذ قوح ن ندایداو الع ریهآشم

 .ردکر ک هسلوا بارخ مولا .ردشفل و

 | ندنسارمش نرخأتم سرف دہ
 : ردبصلخم كنیذک | ۰

 وسومتاداس ناعفصا (قابلادبعازریم) یسیجنرب
 ۳م رهث ندسراف یدادجا « بولوا ندنس

 | :یدبا شل و هدنتمدخ تب هوفص كولمو ؛ شلك

 بای تم دخ كماشر دان تدمر ءهلغملوا انشآ هبط

 ۱ دنر امشا تیب وش .ردراو یاود بت ص .ردشمل وب

 ۳۲۲ هتک ارام او رود یسب زنم

 مش ناتسدنه ( ینطصم مالغ ) ییعکیا -
 طو وش .ردشعا تافو هدنشاب چک «بولوا ندنس

 ٣ رکن وا

 درک یهاوخ اثو رایغاب رک

 ۱۳ شود اقج ای یا هاب
 زابک یا هکت ربت زا لمسی

 درکی ها وخ "رک هک امرف تسار



 .-ارمش ییناشع یرجه نرق یجتوا |
 هبط ن 0 2 نالتس
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 رتسیا نیش رکش شرب ۳7 عقد ی 8

 كيآرکش یص ددوب یببط هرچا قلخ

 ضعب 6 بولوا هبیصف دف لاا

ES 

 رودیا نام . یوج توق ۰

 السنب دمج ن ا یواحط هم سا در و اه |

 ةاو هدنفرط قرش كل هدرصم دسص « بو

 ناسلا فن آ « هدلاح یغیدلوا ندنسهرق )ط ا

 بهذم ادا .ردشملو ترهش هلترسز هنسهطخ (

 مبا هی ه را

 یدالو .ردشلوا یرشان كبهذمو هدرصءو ؛ ش

 كلن و هدنلاعش دلرصم دیعص

 هل توست ( یواط ) « بولوا هَ 3

 ندهفنح ءاهةفريهاشم

 رابتخا ییقنح بهذم هدعب < بولوا

 ربسفت و هّقف .ردشعا تافو هد۳ ۲۱ ءبولوا هد

 «بولوآ یتاغیلات قوچ رب راد همولم راسو
 فالتخا» . « نآ رقلا ماکحا » :ردرلن وش یراهب ماش

 «« خوسنملاو حانلا » « را الا نا ي

 . « را لا تالکشم ناس ا

 هدنترردم هجرج كرصم دعص ۱ ا
 یغ لامش هرتمولک ۸ كن هحرح و 3

 كل هرتمولیک ۲ ندنسد رغ لحاس كل و ه دس

 ۱۳ ۷۸۰ ۰ بولوا هبصق رب یزک اضق هدهفاس
 لحاتس یسهکسا یهدنزانک لنت 9 ملا

 یرهراذم ماطر هدنسدشراق «بولوا فو

 س . روینلو هت ر یواح یراهناریو شعب
 یلاسل یطبق ۰ ردیواح یییلاها ۱۲۷ :۰۷ باش
 ردعفل وا هظفاحم هداضق # هدایز -

 اسرانط ارم نوعجو هدنق رث كاب
 ر كويب هدنفرط یرپ انس ۳ 1 ۹/۸

 . یدیآیقنم ہم هن کیا هلب رلتفص ىلفسو اب او ,بولوا هط

 «ناللفب و «ملخ «بولوا ناةا اطیرهش او

 ھا

 مویلا .ردشفل و طو تیاوذ قوحر نراالع
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 | ,یدبا ندنسهلج یراهروم**یخد نیلاوزو دننک
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 هناتسن ادفا هروک ذم هطخ ء بولوا لوهحم مسا و

 ۰ ردع) ات

(Tripoli de Syrie ۰اش  

 7 لر 30 ۱ ماش س اب ارط

 قرهلوا هدنساق رش لامش هرتمواک ٥ كیورب و ط

 نوک POE كربن و و هدنرزوا یلع ونا رېل

 قاس عقاو هدنکنا كعغاطر درننمو هدیراقوب هرتم

 لحاس و هدنبصنم كربن , بولوا رهث رب یزکم
 «یسلاه ۰ رارب هلي( انیم ) نالوا هدرګ

 « ,ینارش عماج ۱۷ « یسهملق ر هلاق ندبیلص لها

 3 ۰ EG ۱۰ .یسهناضتکو هسردم ۸

 «یرتسانمواسدلک ۲ «یتکم ۳۲ 5 هلسد دادعا

 «یسیشراچ لزوکو كليا ءیغانوق تموکحرب مظتنم موم

 ناسدسلبارط «یرلهناخابد «یسهش راف كا ددعتم

 < یسهشقآ كر .ا راس و قلفاشراح 4 راقاشوق كسا

 ك SNe یوص كعج « یرهنالمع دنا

 کای ا كيو یو و لاقتروب یتیلک هل رل هجا لزوک

 هلغل وا E كن رلدهح صهو اج .ردراو فرا

 وت هک دتیک یتراجت
 كنسا اها رد راحت زکص یخد اقا رنک نانلوا

 هب هفلتخ تاماجو بهاذم یروصقو ادم ی ۰

 ایر ناسل یسهلج «بولوا نابتسرخ مقنم

 .رار دماکتم

 ادیصو روص «بولوا رهشرب یکسا ماش سابارط

 هګ رآ یر رهو ؛ یدشفلوا | سخش از نفی زآ عازم او وا

 هلق ءانو ؛ یدنا بک ندهلحم چوا طاح هلروس

 EA هرس (سیلوسرت) هلیسانعم « هدلب جوا »

 هدنامز یراروطار ۶ ا مور هبنطنطسقو رلیلامور

 اهدتاقرب هدمالسا رود ,بونلو رومعم لیخ یخ

 كلام « هناضتکر و یا را بسک ت روم

 ی .1صلها .یدشاوا

 - هرادا ءوس كرلنوو ؛شفلوا قارحا ندنف رطرلت و

 كص هده وا . ردهدکا 4

 ادر هبراجم تایسانم هلکل اع ابوروآ راز هل بس

 یرهشرباف راشو او هك | قوج ر « د كرهدیا

نفرط سرب و قوا نیدلا حالص ۰یدبا سا
 ند

 دادرتساو ج ةندنفرط نوالق تام ءبوللوا هرصاحم, ا

 كن ام ۰ بونلو ه دلحا رش یک ۰ ردشفلو |

 زواب هرددوح وم یس«ةمتع را قوح 5 هدنفارطا



 ۹۹۸ ار ط

 رارب هلءهاش كلاع راس هدننامز ناخ ماس ناطاس

 تلایا تقو قوجر «قرهنلوا قاما ههسافع كلام

 تراعسیب او ماش سلب ارط بسم .ردشفل وب ی زکص

 ۳ رشو لا « بولوا ترابع ندنمسق ینیع بوئح

 «بولوا بکس ندهرق ٩۱ .رددودحم هل .ساضق راکع

 ینسیضارا یتریشع ( شی ا برع )و ییهبحان ه
 یس۳۰ ۳۳۰ بولوایثک ۱ ۸۷۱ یسلاها .ردعماح

 الو تورب ۰یغاعس
eنايس ا  

 هبروسًاقرش 2 ,هلاصعسنانبل لبح ۳ «بولوا یر

 اب یض,هلغاعس هقذال الاعش ,هلیغاعس اج كئتبالو

 «بولوا لی هضرام یی ارا .ردطاح هلزکد قآ یخ د

 هبریصن لبچ تیا ندلامش لبا نانیل لبج ناک ندبونج
 قوچ كب یرابنا .ریلباب هدنجما كفاعتس یراکتا
 هدنسهزآ كنهلساس کیا روک ذم کوس لا «بولوا

 رادلوصحو تبنم كب یناریوط . رد ( ریبکر بن ) نافآ
 نالوا مفترم و هغباعص یساوه كناحاوس «بولوا
 لدتعم هرزوا تموم «هدهسیا ها رس یرلف رط چا

 ءرعم «هرآ «یادغب یتالوصحم هعلشاب .ردمالغاصو
 «نوتوت «هلتابوبح راسو هلق «كج ص «دوخ «یراد

 ا ء لوھ « لاقرو

 قوج یخد یراهوبم اس و نوتز «موزوا «ءریجتا

 كيا هبرلیرا .راقیچ یغاب نوتیز یلیخ رب «بولوا
 كرا هلا یولاب و لاب  بولوا قوچ هدیراکجو
 ۱ ۰ ۱۰ هداو لخاد .ردراو یتاحارخا یمهزوق

 ۷.۰ ی ۵۳۲۷ «نوق ٩۸ ۷۰ «رغص

 بک ۱۹۰۰ و هود ۱ ۲۸۱ «رتسا ۲۰ ءریکیس

 هدایز ندهیق ۲۰۰۰۰ یونس ندرلنوبق «بونلو
 مود ۰ یرلنامروا كغاعس «رینلآ یغاس

 میسج یلشی رولا هب هتسارکو فلتخ «بولوا هدنسهدار

 0 زونهینداعم و وشکم .ردراو یرلحافآ

 « بولوا ترام ۳ ۷۸۰ اول ؛لامها

 لاها .ردلسم رف یروصقو رلسم یبس ۳

 مور یسهلسم ريغ سوفن و یریصن و نس یسهلسم
 ندیدوپ و ناتستورپ « یتهرا ء كيلوتف « ینورام

 یتاکم هلیدیامم راس و دجاسمو عماوج ۰ ردپکص
 یواح یهرق ۰7۱۷ قاع” . ردهدنددع ۶

 :ررم صنم هیهیحات ه و اضق ٤ ریز هجور .بولوا

 . ردنراص ندهزاس و هئات

NI 

 هلکسا

 سوطرط ( ماش سلبارط۔
 داورا

 روذح

 اتیفا ص
 راکع
 دا رک الا نصح

ripoli de Bar- ) 

m رفآ ۳ نرخ با رط 

 لاو يام هدزکد قا و هدنسبا امش لحاس

 ون اتسا «بولوا هلکساو رهشر یزکر  كنەعساو
Eنوو هدنسرب وح برع هرتمولک ۱  

 : et 5 قرهوا هدنسیقرش بونج هرتمولیک
 لوط ۱۰۳ ۰۰ ۳۵۲ هللا یلامش ضرع
 bus یدو لر کم ق 11 شب .ردعقاو
 دا اه ۳ ۵ ۰۰۰ هرژوا قأوا م اسم یروصقو

 ل | اب ندنفرط اشاپ تروغط 0 كلشيا
8 
 ماوج ددعتم رکید هلش رش عماج رب عنصمو كوس ۵۱

 یا ای شب «یسهلق .یروس «یدجاسمو
 دنت قرش « یرانف « یغانوق و ر مساو

 E و 2 نولو لاقت روب هلیمان ( هشنم )

 3 | رب مساو یواح لاک شوک یو رب هلبرلجافآ
 زوا نهج برغ «بولوا قبجا و غیص ینا .ردراو
 ۱ ردطظوفحم هلنورب 7 لماح یتاماکعسا شعب و

 ام و رلقجهطا هرص رب قلابق هدنسبرلیا تنور
 ظفاحم كن ایل «هدلاح یتیدلریدلوط یسهرآ كرلنون
 او راط لخدم هدلاح ییدعش .ردیالوق ك

 رک رل هغلاط كور ندنتهج زارو « ندنفیدلوا

 ۳ اذه مم . زا یقه او و
 ۱ لوا عقومرب م ك ئ نادوس هلبا ابو روآ

 ۱ | ناافس یخ ی كلف ك یتراجم «ندنفب

 دو و حول رب هلی رط نازفو E ردیا دش

 مظتنم هنفرط ره كنادوس و هوتکبعو

 : یناح زاحارخا و ۱۰ یونس ی ال عندا :هراشبا رلناوراک

 ٣ تاب یتالاخدا «بولوا هدایز ندقنارف نولم

 ۱ او ندهراسو کش یوم هلا هشقا راسوز

 دوسو یرد ءافلح ءزوط هلتانا وح راسو ریفص

 ! ,ردنرابع ندنشید ليف هلسوت یثوق هود نلک
 هجا یر هئروا « بولوا هدنلکش هسردم یرا هناخ

 ب
 فن

 اب ز ص



 یرلهرح+ هغاقوس بولیجا هاروا ی

 1 «بولوا راط كب یرلقاقو_س و « ندننیدل

 ,ندنکیدک ندنتل آ كرا رک قاط ریو كرل هناخ هدن 1
 كيو ل دتعم یساوه اذه عم ۰ .زغا نایرح هلی ال 8

 یتووم و حرام هدنرب دقت یساشنا ات ايو

 یکه ردنکسا هدنفرظ نامز زا «بوترا قباح

 .ردراو یدادمتسا هغلوا رهش رب هاکتراجم و
 -وق بول وا لامعا مارحاو ریصح لزوک هد

 ید ینالوم ضمب قاعتم هنشید لیف و

 رلربرب « بولوا یکسا كب یرهش برخ شبارط ۲
 یمن دل وا ( تایاو ) دوخا "( هاو) یی دق مسا هد د

 هلمعسا ( هان ) هد هر رع تک 4« هد ها یورم

 بودیارامعاو لاغشا یرهشو رابل هکبتف .ردر
 سلب ارط ی رعم ۰یدرلشع | همست (ایوا) یغد رلبل

 « بولب رو ههطخ هسیا يا سا نالزا

 . ردشغلوا قالطا یخد هر ۰ دما

 «قرهنلواحف ندنف رط صاعلا نب و رم هدنلاس ىج ۴ ۲۳

 هدمالسا رود لئاوا و ؛ شلوا هیمالسا كلام لخاد

 یسآر د طقسم كالع ریهاشم ش+ « بولوا روم#

 . ایسا | هدلتاوا یدالىم نرف یت نوا .ردنشک ۶

 کو ا ها درو
 ناخ ناهلس ناطلس ینوناق و هدنس رب جرات" ۰۷

 كلامو < ف ندنفرط اشاب تروغط رورشم هدن 8
 یخد یرق كملاراشم .ردشفلوا مض ۵ هب هنا ع

 ا درک رمش

 ۰ رده دنس ه طخ

ipolitaine 
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 كکلاع فورعم هلیمان برغم نەي كن هری ك
 قآ و هدنسهرا رصم هلا سنوت «بولوا یبقرف هلا
 دتع كده رلفرط 2 دار بیک ارحم ندنلحاوس کد

3 
 كل هب ورن ترڪ

 فیرش عماج نالوا ىيە

 یە یسیقرش مشق ردق هنره «بولوا هطخ رب مس

 ءهدهسیا OE هحهرادا یر ندندمرب یسهطخ هقر

 هردنواح یخد یهروک ذم هطخ هدنحالطصا انفارفح

 ندیغوط تاهناقع كلام ی هدنسهعطق اعرف 1

 . هعق وه و هشاذتیمها یخ و ینانل و اهرادا هب یرفوط

 هصوصخ تيما رب ههطخ وب ‹ قرهوا مق
 ۰ روی رد

 ب 3
8 

۳ 

 ر ۳۹۹۹

 یتالو برع سابارط س . یسهحاسمو دودح

 © هلبا ۲۳۲ ریارب هل یفلفرصتم لقتسم یزاغتب
  هرا قرش لوط ۲۳۳ هلا ٩۳ ۳۰" و یلامش ضع
 هلاعش ¿هلا هبرصم ةطخ ًاقرش < بولوا دتع هدنرا

 ًابونجو رغ هنب «هلبتراما سنوت ابر «هلزیکد قآ
 یتررجح . رددودحمو طاع هلا O ید

 سنوت . هدلاح ینیدلوا باسح لخاد یرابتنقبجو

 ۱۱۰ یو كل اوس داده دو دح رصعم ندندودح

 یو هرغ ندقرش كنفرط جا .بولوا ردق هرتمولیک

 .ردردق هرتمولنک» ۲۰۰ یا ه ون> ندلاعتو ۱۶9۰

 . ردهدایز ندهرتم ولیکم بم نو.امر یب.هییطس هحاسم

 تعیبط --. ییحاوسو رامناولابج «یسیعیبط لکش
 هغغلوا دع ندربک یارح برغ سلابارط هعضارا

 نرد نانازوا هدسنوتو رازحو شک ار «بولوا ازس

 .دلوا لخاد هیطخ وب یابج ا ( سالطا دوخای)
 دوقفم هبراج هایمو رلنامروا یکه دهر وک ذم كلام «ندنفو
 او رک ید «هد سيا یل هض رام هنن ییضارا د

 ترثکا یرلفاط نایملوا یعافترا هداز ندهرتم كم

 .ردقالبح و وروق یک لابح دارببک یار هرزوا

 یزانت هل سلارط سق ا برغ سلبارط
  بولوا بک ندنرل.طخ نازف و ( هقر دوخای)

 هقر دارا هللا لوح ندنرار ر هدیچوا كرلن و

 قلف رصتم ر لقتسم و هج رآ هدلاح ی دعش ی-هطخ

 طخ هدنسهدام « هقر » ء بوالوا هرادا هدننروص

 هدارو «ندنفر دل وا شل ر و تالیصفت هدنقحهروک ذم

 سفن ندا لک و بیع ساب ارط هیحلشاب

 سلبارط سفن .زکحهدنا تع ندنازف هلا شبارط
 ندنرلقلفرهتم ینرغ لبحو سخ « ساءارط یسهطخ

 هردو هد یم نارمع لباق كا كتنالو «بولوا بک

 هرلب داو ضب كن رلفرط جا هل رام ب رق هلحاوس هله

 نوهلو لاقتروب ,نوتبز ءامرخ یرارب ندیا فداصت
 یرلفار وطو یواح یراعثا رادهوبم راس هلرلجافآ

 هلب رلرزسا (نایرغ) و ( هس ون ( هدوقو .

 ییعوط هلحاس «قرهلوا دتم هقرشند رع غاط جاقرب

 دیدع یداو جاقر راقآ تقو ینیدغاب رومغاب زکلاپ
 یرلکتا « هدهسیا قالبچ یرله كرلفاطو .راردیا
 كرلن وب .ردر و:سم هلا هع ور زم *یضاراو هلراع”ا

 هلسلسرب سکوت اهد هلا ( ءارجملا ةداج ) هدن ونج

 ۰ ودتمنم ك



 ا ر ط

 «ریشالوا هنسهلسلس (ءادوسلا ةداج ) ارش «بونلو
 یرلفرط راس .رونلو یسهطخ نازف هدنسهقرا كنوو

 قوچ زآ و قالبج « بولوا یلهضرام قوج زآ یخد
 یرلتبح وا « هدهسدا راو یرلغا_ط اط رب دتع

 ندنرللو ناوراک یم یبونج قرش صوص ا یلعو

 كنبرلفاط .رداکد مولعم هلیقال زونه ,هلفلواقازوا
 وال كرا نسب ۰« بولوا ندهینکرب «یضارا یرثکا
 ب و لاءت یسهطخ نازف .ردیللب مولا یرلیتنقا

 هقرش « بولوا طاع هلرلغاط ندنرلتهج بونجو
 كل ارط .ردراو یرلبداو قاطرب رینازوا یرغوط

 هدنس ونک بغ یامنمو (سادف) هدنيغ یاهتنم

 ییا و .بولوا طاح هلرالوچ یرلحاو ( تاغ ) یخد
 . ردروپشم هلرهراج

 راهنا كج هلند رهن قح ہدبرع سابارط
 .ردراو رلبداو قوچرب «یک یمیدلوا هدیرعلا ةريزج
 هاشم هنرلقات رانا شملکچ ییوص اتداع رب داوو

 دتع ردق هزیکد یرلضءبو «ردراو یرلعبات بولوا
 .ردردا ك لو صو هزیکد كنيراوص «هدهسرولوا

 قوجو « یکل یس وص هدرلیداو و «هدنغيدغاب روماب

 هم را ۲ كرهدیا لیکشت SEE ماطر هعفد

 هدرار قصاب دوخایو ؛ رولوا باف هدرلموق هد)وب

 ندنزوبر قحتآ .ردیالصاح رلقلفاطبو رالوک مقاطرب
 هدرلیداو ول «هلغملاق هدنتل آ كرب رلوصو نالوا وع

 وو ؛ رایج وص هعایزاق نرد هرتم چوا کیا رب

 هنسهعشیتی كنانارنو راععثاو كن رلجافآ امرخ تبوطر
 ورزم شم و هلرلب وک ایرثک | هبدواوب لغو ادع اسم

 یرلب داو . دهن نکم یخدرلناوراک .ردروتسم هلام

 نانلوارکذ هدیراقوت .رونلو هدنتروبم 2 اسقمت

 قآ رلداو شا قد رکا قرش لاع درهداج

 هقرش هسیا یرطداو نازف .رولوا دتع ردق هزکد

 هک« رولوا یهتنم هرللوک قاط رب «بونازوا یرغوط
 .راردا هظفاع ینراوص یغد نیزای یرلضعب كرلن وب

 ندى رغ :یرهصلشاب كرلیداو نالوایهتنم هزیکد قآ
 «لثالا یداو ءشمسا یداو .هلقم یداو قرهالشاب

 یداو « سبا یداو « دس ما یداو < هربل ا یداو

 ما ۰ مزمز یداو «نلافوس «نانک یداو « سن

 ی هدنازف ۰ ردراتحم یداوو هقغلا یداو «لسلا

 ء لامل یداو « یطاشلا یداو یراهعلشاب تان هبدو)

 تسماا و تروم# هبصق

 SS ۰ ادم ۰ ۰ ۳۰
 رد ردهزاسو هبتع : یداو ‹«ینرغ یداو ,قرش یداو

 ۱ من 1 «هدهساقلابق یس هيل امش لحاوس كن زاذن

 یر «بولوا قلا و قاموق الماک ی لحاوس هل لب ارط
 هطارصم ندندودح سوت .ردزا یخد یرلبتنقبج و

 E «بولوادتع هق رش ند یغ لحاس كدهننور

 وبنل وب یرا هلکسا هطارصمو هدبل «سلبارط «هراوز
 هراوز . ردقو ینامل نیما كنر 3 هدهسیا

 8 ( هطاربس ) هدلحاس ةد را سلبارط

 اغدق *ءدلب ر رکید نانند سلبار ط کسا هلراهارخ

 لزوطو زوط یسهلکسا هراوز .روبنلو یراهارو

 هدنلاح یوکرب یدعش .ردروهشم هلناجارخا قلاب

 ك لک هلسوا افلح هنکوا یعدق رهش هدبل نالوا

 لبا ساب ار ط ۰ ریشانب ینا س زماک زا ضعب هرزوا

 لات ردق ههجردر لحاس هدنسهرآا هطارصم

 ی ۳۳۵ کت آر صروحاب سار تولوا

 ۴ اس ندننورب هطارصم .رویناو نورب چاقرب ره
 ردت هنس هطح هقر «بونود یرعوط ه قرش بونج

 تر دوس هللبک-شت سوق رب مظتنم ریفو كوب

 ۳ اوس كزفروک و . رریتک هدوجو ینزفروک

 7 در ندننرومم .بولوا قاموقو ق لآ «زود

 لکسارب كحوک هدنر یسهعدق هدم ترس زکلا

 1 .روینلو یوک ج اقرب رکیدو

 ار < ls ط س ٭ یساوھ و ماقا

 ۵۱ دمر هحرد ندزکد ك رکو هعافت را كرك , هوحض رع

 بول هنسلوا عبات هیاوه ولردرب یتوافتو قرف

 ودجر .ردراو ی- ءاوه وارد چوا هرزوا تموم
 اا دزبکد قآ هک ء ردیساوه كنتمح یزاغن

 سم هلرلنامروا یک رضخا لبجو هلیسلوا شمریک

 یماوهو قوج یراروماب «هلیتبسانم یرلغاط
 9.۱ . ودلداعم هنساوه هاجس و ینونج یابل

 دیفسرحو بیرق هزکد كبرغ سلبارط سف
 ما نزاب هک < ردیرلرب نالوا عقاو تفت

 ۱3۳5 ا روف نیشیق «هدهسیا مورح
 دمت یترارح یخد یراکزور زارو نرس نسا
 اح هرارلا نازم «بولوا دف ی-اوه هلک غا

 2 ولو هدنسهرآ هحرد۲ ۲ هللا ۲۰ هرزوا یطسو

 4« . ۰. ۰ 1 کا

 داق بوقبح یراقو ندهجرد ۲۰ اردان نزاو

 ا یغاشآ ندهحرد ۱۰ اروا
EE Ea۳ 2 ی  

 و



 ترف هلخ :بفولوا ی تیطل ك و
 هلبق نسا تقو تقو . رولوا یک :
 یخدو دهسا سیو قاع” هدا یراک

 سکعلاب « بویلوا رضم « نو هدنوروق یو 3
 هدنن وج دارارب نالوا كلام هیاوهو . .ردعفات 3

 رومابهدایز نیشیق هدنراهلام یلاعش كرلغاط نانلو
 یزاب « هدهسرواوا ددال هدرلب داو راوص بوق

 روک ذم .ردیا هرادا یراراکس قوحر ناقآ ۱

 یرارواب «بولوا بات هنیلفا رنک ی ارح ن 1

 نیزودنرکو نزا .ودکرب هت قرف یک
 ردق هب هجرد ۰ 7 ۶ ۵ هدهکلوک هرارلا نار

 ردق هبهحرد ۵ هر ندر نیل هعک .هدلاح یفید :
 راق هدرلغاط شە بون وط را وص هه قوحو ؛ 1

 كاوه هتوافت و ترارح و .رولوا یخد یفیدق ا

 اذه عم .رولوا ےضنم یخد سوس 5ا 8 هعنر
 :بولوا مالغاص یساوه كابارط هرزوا تیم
 یهقتص هدرارب شمب نانلوب رلوص نوغروط زل
 ۰ ردیخو و

 .وصحو تاتارن حس .یناناویحو تالوصح و تانان ۱

 هی ع هرزوا تیموم ی-هطخ برع سلبار ط 3

 «قهج رضخا لبج كنهقرر یسیجنرب : ریل هل وا میس
 «یرلر برق هلحاوس ك رع سا ار ط سفن ۷

 « یسهعفام عقاوم یک هدنرزوا لابح ییعجوا ۴
 - هصوصخ , دامن دهقرب .ردىته> لوح .دییگدرد

 كننرارب نالوا برق هلحاوس كس اب ارط : مدیا 72

 شکا «هدهسوا هاشم هنک كن هقر نالو تان

 یعاونا ,ندنهدلوا دتع ردق هلحاس لوح هدنر

 . ردزآ اهد قوح یرادقم كنهعورزم :یضازاو
 ك وکو قوماب 6 هنىق « نارفص « رهم , هب رآ « یادشب

 .هنیلدنام نوع ! «لاقترو هلا غا .رولوا لااا

 ۰ ری شما یخد یرلحافآ سومو را «لاتفش ,یمیاق

 هلا امرخ یراثا نانلو هرزوا تیلک كا نک

 اندام راعثا عون یکیا وہ ,بولوا یرلجافآ نۆ
eیراهبصقو ره 9 .روناو هدنااح رلن امروا من  

 كلام هللا هب رع دال سلبارط هجانارن .ردنا 7۷

O 
۸1 

۳۱ 

 هلا زودنوکو شبق هللا زایو كريس كم یخد ن

 "دنیوارکید هداروش .نوجا زمکیدتنا تک

 ۳و لب

 یعاونا صوصخ هنیدنک «بونلو هدنسهرآ هیقرش
 زونه ۳ نو و تاتامن كنتهج لابح .ردزآ

 دلریا زج هجوم یرارب مفتح بویعا نیمت هلیماع
 قلآ اهد ء هدهسیا هاشم هنلایح ؟هلسلس (نرد )

 كن راهوبم .بولوا قرفزآ ندلوچ كنىراكتا نالوا

 قوب یرلن ابن «ءةشب ندنرلج اغآ امرخیدامو زآ كی یسنج
 بطلاب اناس كارو < هعاک هنتهج لوح و دشت

 یاد ناسد هداج صوص ا لع «بواوا زا

 كريس ماطر ىن کیدو یرکو یرکا زکااب هدن رم

 هود هدنسهرا كرلشاط تۆو یمنی دغا روعغاو رلبلاح

 نالوا قاموق ءرتبب رلتوا وروق ثاطرب یراکدب كرل
 نکنز هد هحانارن یر داو صو صل المو یرارب

 ندنجافا امرخ یراعثا نانلو قوح كلا « بواوا
 یلاس .ردراو یعون ۳۰۰ هویمو هدنا

 «سمادغ ۰ ردقوح هدیرلن الو زرسحاصو هدنلاح

 یعس یلاها هدرلحاو یک تاف و قور هلح وآ

 «یادفب رادق۰ رر هلتوق قمالوصو هلرلمادقاو

 زف .ردنرابع

 زوراق «نوئاق «هزبس ,دیوبچ .قوماپ «رصم .هبرآ
 « نوز « یهیاق « یلاتفش « مداب ء ریا هللا مراتب

 « هدهسررر دشینب یخد ینرلجافآ نویلو لاقترو

 هد اب و للا نالوا فید دل یراهونم
 یر ندهنس جاقر .بوللو هرزوا ترکی نوا افلح

 هنلح تور یلبخ هتکاع هلحارخا هبات سا و ایوروآ

 ا «بولوازآ یرلامص روبل وا بس

 یسل اها كنتهح لوجو ۰ ردزآ

 5ا هدر داونایلوا مور ندوصوهدرلحاو

 «بولوا ز | كا ارط

 سابارط سفت .رویفل وب عابس یک نالہقو نالسرآ

 یخد یراشم 9

 یخد یسهمشحو تاناوبح

 عولرب لقالوق نوزوا هدنتهح نازفو لاقح هدهقر و

 هجارقو كيك .ردراو یخد ناشواط .رویئلو یا

 زا هدیرلشوق .ردقوج اهد یلاناویح یک نالبجو

 درو ندروبط یک هغرق «لاترف «شوقهرق «بولوا
 هلستفو . ردنرابع ندرلش وق عج نان تکا تدم

 . ردشلوا ضرقنم یرلشوق هود نالوا شفلو

 هلک ترک « برقم ء نال صوصا ىل و یارفح

 لیثب و لوس یلیخ یرلبرقع .بولوا قوج یرلیبک |,

 یمهبلها تاناوبح .ردنلتوقیرلعس ءقرهلوا هدنکنر

 زو.طو تک 6 11 « هود 8 نو وف ء ريغ ص



 ار ط

 قوج اهد هلیتقو یرارینص < بولوا توابع ندهبتی
 . ردشقلازآ ینرادقم قاهتسخو تاجارخا «نکیا

 یرا 5 دنتوج لاع ءبولوا سنج کیا یرلن وق

 كکو « یلقوریوق نوزوا رایکهدنازف و یقوریوق
 یک هدیسیغاس كرلنوم ۰ ردیلنوس نوزوا و یلقایآ
 كوك هدهسا ققیابط یر ۰ ردماشم هنلبق

 یربا سکعلاب یرلبکم « بولوا زسشیرتسوک و
 یسیجنرب كا كل هيلع ياها تاناویح نکا .ردیلتوقو
 «بولب ریدشیتب هلتیلکو ؛رونا ون یعون جاقرب «بولوا هود
 لمکشت نس هبمش ید كلا ترا لح یساطعو ذخا

 شمب زکلاب « بولوا لو زونه ینداعم .ردیا
 . رونلو نورطن هلتیلک هدنازفو نوتل آ هدنرلبداو

 یزاذن --.یرلیهذمو ناسلوتسذح .یسلاها

 ق رب یسیلا-ها كبرغ سلبارط ربارب هل یفافرصتم
 .افنن یردق كب زویچوا «بونلوا نیم ردق نولم

 . روینلو هدنازف هللا سلبارط سفن یروصقو هدیز
 هدمالسا روهظ « هدهسیا رر یسهعدق هلصا "یلاما

 هرلاروا و اهد و هدنعف شب هب رب رب كلام

 یالسا نید داراربرب و «ینرثک كران یع ندا تره

 هلرلب یعویسهبلغو ذوفن تن رق ناسل ,هلبرلعتا لوبق
 رر هدنفرظ تقو زا یحازتما و طالتخا كرلررب
 ییدعتءبولوا بحوم یتسم رک هنلاح دلورتم كتناسل

 یرلفدلوا طولخحم ندع و رر لاما هفاک هدلاح

 . را ردملکتم ہللا ییرع ناسل یسهلج نامه .هدلاح

 هدرلحاو درفنم طاح هلرللوچو هدرلفاط شمب زکلا
 ییرع ناسلو ردنا لامعتسا یتاسا رر هدنرلتپ

 ماسم یسهلج .ردراو یلئابق رز ضمب ریاب یخد
 برع زکلا . راردمأت هنیهذم یاام .بولوا سو

 میان هب یدابع بهذم هل مان سماخ بهذم هدنتهح

 اص رکیدو هدنرهش سلبارط .روبنلون رلیریرب ضعب
 هردیهذلا نح هدیرادقم رب كنبلاما نانلو هدزک

 كنس هبراجت تابسانم نالوا هلنادوس تب رغ سلبارط

 بر سلبارط ینرثک كرل هلوکو ییالخ یجنزو ینرتک
 یناقیجمز a كنسل اها نازف صوصلا لعو

 رعسا هدناحرد فات < بودیا جانا ی حد یتسفل و

 تافو سمادغ . روبنل و یخد دار ها هایس نوتتسو

 سابارط . ردهرزوا تک یک رلغراوت هدنرلتهح

 ماکتم هللایبع ناسل هدرا هبصق شب راسو هدنرهش

۳۹۰۲ 

 7 ورو راد_ةم 0 ران اقع را

 لوق ) یسلاها هیحا شب هدننرق یرهش سابارط
 هدلاح دم ران و < بولوا فورعم هلمم ان ( ییفوا

 ن «هدرلهسیا ماکتم هللا یبرع نادلو برع اتداع

 درلن داق لرب ۳ فنصر ندکرت دالوا لصا

 لاق هراتمدخ شم یک ق ارادلبصحت «بولوا دلوتم

 هو یراوس بویلسب ناویح ررو فاعم ندنکریو
 تناخآ شاب رب a ندتالو بن اج .راردروم

 عون رب ندرلن و ًاریخا .رارونلو هدنسهرادا تحت
 هنر هسرتو میلعت « قرهفلوا بر یرکسع للکوک

 ِ . ردشفل وا تمه

 ۳ ۶ سلیارط - . یتراجتو عیانسو فراعم
 هلحاوس «رارب هلذلوا قوح یرارب رس رخ هل رالوح

 ۔ اه E یسهمان :ا توق كنب :لیداو هلب رارب رک

 ابوروآ «یک یا یاک هک اسب ین

 عون رهو ینو و هدنرزوایش رط نادوسو هدنسش راق

 هتم ا ندعو تیروم* بسک یلوا یی شیر ولا هتراجت
 .رذم طخ یزاب یرلقدنالاوق «رددهاسم هداعلا قوف

 a ۹ رومغاب هدنعوم هردس

 اثم چاق ۸ كنسل

ELL 3وتو ا  

 ناقج و یرلکدتما لیکشت ر لن امروایرلجاغآ نوتبز .رلص
 ۱ 1 « هدلاح ینیدلوا لوبقمو لزوک ك یا نوتز

 .هبصقو رهش .رازءوشود یغمالشا ینرلدافآ نوتز
 «قرلبراص همارح ارب لدب هاوناره رلکه دنح راخ كلر

 زاب ېک ندهیماب و ندنفای نوتز هلنوا هرآو
 ارج یرلتمنص .رلردما تعانق هلکع رب یرلکدتنا ریبعت

 اّضحا راش یتزج یقلعتم ه همجارسو تفابدو ندنع
 كج نالی راقیج هللا ریصح نالساپ اب هدساارطو ندنر

 :پولوا عون یا ینراجت ا .ردنرابم ندنوص

 داوم یک یرد و تاناوبحو یغاب نوتبزو زوط یرب
 لداوم قاعتم هفللاق و هلیس هعتما ابوروآ فهم

 ۱ وت ۲ یثوف هود ناکن دنادوس یرکیدو ندنس هلداىم

 وج هنلوا قوس هنادوس هنب فن هزاسداومهلایثب د لیفو

 لف .ردنرابع ندنسهلدابم هلیسایشاو هعتما ایوروا



 و كننراجم نادوس هدیسلوا میا هسلبارط نانو

 - ادغ هننراجت نادوس ارز .رودبا تمدخ هنبلج هفرط

 هنارجا یتراجتوو یرلتفلا ندیکسا كرلیلتاف هلرلب

 .ردراو یرلبلام را قا

 بغ سلبارط -- ۰ ینایسق «یسهرادا لوصا 3

 ذخا زکلای «بونلوا هرادا یکه ینا هراس تایل
 زونه هدرلاذق و قام تاعرفت شم هلماظن رک

 هقرب مدقم ندنو هردشمامهلنوق هنارحا عقوم

 برع سلار ط هدنروص g1 ید یس

 و هجمرآ ادا «بولیرآ اربخا .نکیا قلم ب8
 وا ذاحما قاف رصتمر لقتسم هدعبو ت

 4 رز هجورب یتالو برغ سلبارط هدلاح ییدعت
 ۱ : ر ريسقنم هب هبحأت ۲۳و اضف ۱ یقاعس

 هداوز و ۰

Nدوزنز  

 هب زرع ۱ 1 3 ۶

E ۱ ۱ 0 ۱ 

 هرافح ۳

Nهبشنم  
7 1 ۰ 

 تای قلا شاب | برع سلارط "

 هت والع با

 یزا وح 1 ده 4

 نایرغ 0
eهلفر وا  

 هل وهرت |
 هب واز 1.

 تالهع / 4

 هطا رصم 3 1

 هباط ۱ و 4
 رک الصم |

J ۵هغرواط  

 ۱ ط 1 ٠) ۳ 1 ۳ و ط 5 ۱ 2

 ا : شمس هبرغ سلبارط ندنوت یوا هود

 2 و نرخ لج | .سیارط .دیک قنارف نویم زکم ی 8
 | كراع نادوس تافو قورنم ؛سمادغ ۳

 سماد هدم" وم رې هدررهثو «بولوا ندنفقاوم موم كلا

 قور رلناوراکوب .ردراو رلراج كو ردبابیترت رلناوراک

 طاش هنفرطره كنادوس و هیوتکبع «هیهصوح «هحونرا

 نم ۱ یسهلکسا یعیبط تئادوس برن سلبارط .رلشپا
 نوه تازف زار روچ رباز یتراجت و قم وک ست «بولوا

 . نورطق 2 تالیپستو طئاسو و < شا دهج ردق هنره هرژوا
 e سمادغ .ردشمالوا ردتقم «هدهیا شم 8

 هیقرش "هرفح / /

 «یلاصها ك رع سابارط -- . یسهیخرات لاوحا
 لاوحا نکیآ هدنلا كراررب نالوا یسهعدقو هیلصا

 نرق چاق رب نداسیع دالیم بولوا لوه یسهّنادتبا
 یسهبعشرب گران ون و ریل هکینف هدنتهج سبارط سفن لوا
 ندنفرط رلبناو هد هج هقر و رللحاتراق نالوا

 سابارط «قرهنلوا ذاا رعهم

 سیسأت هدلب چوا هلرامسا هتارپسو ( سلبارط یمی)
 هلیسانعم « هث دالب » هطخ و هلتیسانموو ؛ششلوا
 5 یدشنلوا همس ۲ نسل ویا هدیناتو فال

 او 6 هد ه ددم>ح

 اتو هسلآ ۰ دننهح هفرب هردس رعم كنو ( سابارط )

 ( سیاومادنب ) کوب « بودیا سیسأت هبصق شب رایت
 کوس كا كرلهبصق روکذ م هدمب و ؛یدرلشمر و مان

 هطخ هلتبسن هنبرهش (ےدق ناوریف) ینمي (نریک ) نالوا
 ندنل الععضا )رلیلجاترق .یدشفا وا هیعسآ (یریانریک)
 ریازج یی (ایدیمو ) یهج سابارط سفن هرکص
 فن هسل اطب یهدرصم قهج هقرو كننرادم>یراریرب

 طبض نسکیارم رایلامور ا روق .یدیشمک هنبلا
 عی-و ردق هسمادغ و نازف ین رلتموکح بودیا

 ندرلبلامور مویلا هدنرلفرط ما كسلبارط .یدرلشعا

 -ارط .رولبروک یراهنارو راهرومعم قوجر هلاق

 مق كرازج و هلساوت هدرلتقو وا یهخ برع ساب

 هلیمات ( هت رفا ) هدندنع رلیلامور رار هلیسیقرش

 ( هبش رفا) هجو یخد رلب رع هدعب .بولوا فورعم

 مور هینطنطسق ندرلیاامور .ردرلشعا قیرفت هلیمان

 2(هضر)باطخا ن رمع بوک ها كنرروطارعا ۳

 2 هلدب یرلترضح مفار ن هبقع هدنتفالخ نامز

 هطاضأا تح هدام هما ی ه دهن و : شفلوا



 ار ط

 كلفا ی 2 و یخ ب هدننامز رلبسایف ىز ەل

 هصاخلابو ؛شغ و هدنسهرادا تی كن ویمطاف هدعا و

 «بونلوب و كجراوخ ضمب برغ سلبارط
 لکشت یخد رلتموکح كچوک شمب هداروا تقو تقو
 بر سل ارط هدمالسا رود هدلاحره .یدیا شا

 تا هیق رفا ایشثکا بويا ذاخا عقومرب ىلتيمها كب

 مبا هنسهیسایس لاوحا كانتهج سن وت ینعی
 رللوننای-ا هرکص ندنجارخا ندسلدنا كمالسا لها
 هنلوا طاسم یخد همالسا لها یهدنلحاوس اه رف

 - ارط هدنلاوا یدالبم نرق یعتل | نوا ,بوالشاب
 كرت هنر همااوش هطلام هدعبو .طبص ییلحاوس سلب

 تانعریهاشم هدنرود ناخ نایلس ناطلس .یدرلشءا

 هلدادرتسا ندرلن و ندنفرط اشا تروغط ندنوب رح
 تلایا رب تقو یلیخرو ؛شفلوا قالا ههنناقع كلام
 هدنتروصقاقاحوا ,هرکصندقدالوا هرادا هدننروص

 یدارفا ایلماف و .یدیشلاق هنسالماف یینامهرق ًاثراو
 . اص كنیلاها هدنسهرآ تامزانم ندیا روهظ هدننیب

 ندتلود فرط SNN «هنرزوا یاحرتساو تعح

 تحت تکام « قرهنلوا لاسرا یلاو ر هللا ولیفرب

 هنرزوا یوکت كنيلاها « هدهسیا شفل آ هطابضنا <

 قموکح اشا فسو ندنس الماق E ًاقاعتم

 کیا كدەن رات ۸٤۱۲و ؛شعا دادرتسا

 تکاع «بولوا روبحم هافمتسا هرکص ندکدتا

 | یسهسیق نایلس ین و ؛شلوا حمو جره ندیکی
 ندنک كنبلاها «ندنفیدلوا شا ام یرهش هلن اف د

 ولىفر ندتلود فرط «هنیرزوا یماحرتساو تمجاص
 نییمت یلاو رب و ,طبض هلتلوپس عالق كرهلردنوک
 و ناسا اچ راهرو لا و زا
 سابارط ندیکسا نازف .ردشفلوا هظفامیسهرادا

 تاکو ها مف و ءاک «بویلوا مبات هبرغ
 كابارط «نکیا شفل و مبات هنا رک شکار

 قالا هتلایاو 1 ندنطبض ندنف رط اشا تروذط

 1 هدنطوقس كل تناداخ لام رو ۶ شفا

 ةدنمسا لیللادیع هداةتسالاب ندشاشتغا نالوا

 شتا عطق یدایقنا ةتشر هدنتسایر تحت كنبرب

 یخد نازف «هلغلوا بولغم موقص ابقاعتم « هدهسیا

 . ردشفلوا قالا هسلبارط

۳۰۰ 

 .e بولوا هبصق رب ۱ نا اط
 تایداو الع ضعبو ك( یتنارطلا دمت نب نایلس )
 .ردروک ذم هد«نادلبلا معجم» ینیدنل و یر طقسم

 كن( ابارت) عقاو هدنس هش وکی رغ هلل هروک ذم "هرب زج
 5 ۰ ردکر ک هسل وا ینرعم مسا

۴ 

 مور كنحازاف و هدنراوح ا

 ا رق لخ دمزکد مرقومدن اح اس یی |

 هلتیافنزاب یساوه «بولوا هیرق رب یواح یرآهیفبص
 دانون ناسا هکءردفرح ند (اسار) یعسا .ردلزوک
 هنساوه تدابح هدو , هلغلوا كعد «افش لح »

 یر هناخت راذس قازاب كب هیدنحا لرد ردا تلالد

 معقاو هدنس هوا ثیوو هدهسارط هرزوا ترثکا

 فوح كل رصم هلعساوت یوه توقا س .ردهدهردکوس

 3 ۰ روی دا نام یتفیدلوا هبرق ر هدنتهح
#- 

 دیس هت | ك 1

 اتکا شاخ ا دنب دارط
 عتاد نوجا 2 كلام قرهلوا هدنساهمنم

 هردروک ذمهدنرات آ | مالسا نوبفارفج یغیدلوا هبصقرب

 ۲ ۰ شمرارد یخد (رارطا) و (رارط) رایلرب

Eكلام یاصتا کر یخد و ۱  

 -اها ء بولوا هیصق ر هدهیمالسا ] ̂ >

nرا یءدهتوا اهد نیلسم رام نالوا  

 شعا راردنا توا هل رللوخمو

 دن :r ج هلبا شفق هدهیقرفا ] |

 بصق رب قوچ یبیلاها و كوب قارط
 ءاسک) و هلغتسفو «ینغيدلوا یرازایو عماج «بولوا

 فید ناو روهشم هلیاوا عون رب نانید ( قارط
 4 ۰ رودبا نام یو توقاي

 E هوک كنغاعس دہمزا

 احان ه دنتهح قرش می سر | لقادط

 ۹ ا < بولوا هیصق كحوکر یزکم

 . ردك لند هرق

 هر ا ۵6 1
 ir | نوزرط

 وج ۰



 كلوبناتسا « بولوا رهش رب یزکم تیالو هدتل
 هرتمولیک ۱4۰ كمورضراو هدنقرش هرتمولیک ۹

Jرب دتع ردق هرحم لحاس .ردعقاو هدنس رع لا  

 كب یسهرظنم ندحراخ « بولوا عفاو هدلئام 3

 یسهلکسا كنرلتهج رکب راید و مورضرا . ددازوک ۳
 مهمو هاکت راح هلتیسانم قتلوا دنس كنق رطناربا ۹

 و هک ردراو یسیآاھا ٤۲ ۳۱۲ < بولوا رهش رب

 « مور ی۰ و ملسم ی ندرادق

 ۰ ردهراس و ینجا یروصق و یتمرا ی ۱

 راصح هتروا «یسهعلق هلروس هلاق ندننامز را

 3 هلش رش عماج ا لدم نداسداک هد هعلق چا نلت

 كناطلس راملک یراهدلاو كناخ میلس ناطاس زواپ
 ۱۰ «یمماح ۱۸ او ی.هسردمو ترامو ماچ

 راد هلبا هرکس ٌهیدشر و هیکام هب دادعا «یساسیلک _
 < یسهناخ هتسخ ؛ یرابعکم تا 2 هب دشر و نیلعم| ٠

 7 نانلوا اشنا ی و یس ربع | ةا ضعب 32 |

 «هدلاح یغیدلوا هدابز یس هب راجت تیما ۰ ردراوی

 ريغ هنآ وخد كن افس كوس «بولوا تل و ا نایل

 كرش « هدهسیا هح ریغآ نزاب

۱ 

 یساوه رده ۳

 هلع“ وص قوفص هدهفاسم قاتعاس ےرایو هدنن 3 ۱ 1

 هداروا كنانغا «بولوا قوم اوهو ب

 .۰ ردراو یرهیغ

 ةبراع [ ورت .بولوا کسا كب یرهش دوز

 یغیدل وا شفل و دوحوم یخد هدننامز یسهر مگ

 لیطتسم» گر هدنا لاقتنا هرهثو ید و 5 ۱ 7

 .یدرلشمرو نما (سوزبارط)ه رهشهلیسانعم «لکشلا
 و «بورک هنتیعب ات تح كنب رارا دمکح تن و هرلص

 دی دجت و رامعا بقعرد «هد هسا ا :

  هدنرکدتنا طض یی هنیطنطسق رلکن رف «ی» اتا

 سکا روطاربعا هەتا جرات ۱۳۰ ِ

 نوزیرط .یدبا شا سيدات تودكچوکرب ترابف

3 
4 

۲۲۰ ۰ 6 

 | ییرش عماج ر لدیم نداسداک هنن هدنمات هيف

 | . رحاهم نانو نالوا شلک هونی- ه دعب .ردنونظم

N. 8۱ 9 «هدهسلا ا هامور  

 | ندنف ا ه دعا و هاقو یتازابتما ی

 همندتناقمم هل رهش و كرهدیک هنوزب رط سونیموق

 ب ر ط

 ندراک: رف ی«بنیطنطسق كرلفولوبل اي هدنخرات

 حران یجنآ ,بویلوا ضرقنم یخد هلیرلت| صالخا
 ندنلسن كسیسکلآ موقص هنب هرکص ندروکذ م
 كن روطار دا مور LLL یرلسن رب نالوا

 .الیم خیرات ۱٤۹١ تبان .یدرارک هتخ هللروشنم
 ج ندنفرط یناث ناخ دم ناطلس مةلا وبا هدنسی د
 یزکص تاایا و « قالا هبهنامع كلام <« قرهنلوا
 یرلترضح ناخ ماس ناطلس زواب .ردشفلوا ذاخما
 تماقاهدنوژب رط هلکاہلاو تدم لوط هدن رکآهدازهش

 . ردرلشمروس

 .وطان | كن هرناغع تلود .یتالو ۱

 هرق «بولوا ندننایالو یهدیل

 لیزق ندندودح هیسور هدنسیونج لحاس كزک د
 ردق هن رغ یني هنفرط یر زآ ر كندصنم قامرا

 دتع هوب لحاس یی هبرغ ندقرش . رولوا دتع
 هدیلاعت ضرع ٤ ۱ «تۆاوا ر ر را طو نوزوا

 91 -ردنفاو ءدنسهوآ قارخ لوط 4۰۳ ها ۰

 هلیتب الو مورذراو هل دو دح هو ر اف هلی هر

 یخد ابرغ , هلن رلتن الو ساویسو مورضرا هن ج

 یسهیعطس هاست E هلمش الو قایق

 ۱ ۰۷۱ ٤۷۷  بولوا هرتمول یک عبم )>°

 ۳۶ هن شاب هرتمولیکم بص رې هک ردراو یبیااها

 ی٩۹٦۸ ۷۲۷ ندهروک ذم ۶اه.

 نور رط

 رشودهدایز ندمشک

 یعمرا ی ٩۲ ۳4۹ « مور یس ۱۷ ۲ «ملسم

 ؟ییاما . ردنوسنم ههر اس هفلتخم للم یروصق و

 یردق ۵۵۰۰۰ .بولوا رت یسیاکمق زر لسم

 هردسکرح هدیردق 7 ۰۰ و یحرکو زال |

 هدعب و هیلوذح برع هلبعشت ند لاح ساقفاق

 یسهلسلس (تنول) ًاعدق و نالوا دتع یرغوط هب رع

 دودح كتالو لاح ؟هلسلسرپ نالوا فورعم هلہمان

 یرعوط هلحاس
 هدلاح ییدعش فنهلساسو .روننازوا رلوف ماطر

 كئدر و هغ ندقرش 0 یس هوم مسا و

 « هنافنز « قالوق « ینافوص ‹«لکتج « لبج ءرالاب |

 نارطق و قادوط لاح ءكبق نارق < زگ را « سس ۱

 زوقط یرلهبت کهدقرش . ردفورعم هلبرلع"ا یرلغاط
 یرلبایرغوط هب رع «بولوا هدنعافترا مدق كس نوا

 یی هلام «بودیا لنکشت یس هس ونح |

 كس شب یراه ىف كا «هلطاطخا ۳ ۱۲۲۰۱ تلودو نالوا فوررعم هلیمان ا

LTO Tt 



 ب ر ط
 یراکنا كنهلسلس و .روبغا زواج یعافترا كلەرتم

 كتالو «ندنغب دلوا دت ردق هرګ لحاس یرالوفو

 یغاط قالوق . رد_ةلغاط هرزوا تیموم یبضارا

 هللا نوزبرط سفن . بولوا کوس كا كن رالوق
 برغ ندسونج قرش هدنسهرا یرلقاعس هنانهذموک

 هایم ےسقت ر رلغاط و .ر هنازوا یرغوط هام

 قوچ رب تتیا ندنراکتا یلاعث ,بودبا لیکشت یطخ
 هرق هبیرغوط ندبرغوط « قرهقآ_ًایزاوتم رانا
 ساویس ه دنسب رع مشق یا .رارولنکود هزکد

 رب قامریا لبرق هللا قامریا لیشب نلک ندنتبالو
 یتسیضارا«هلا لوخد هنفاعسكرناح كتالوندزافو

 كنوسماص .رارولوا بصنم هزنکد هرق .كرهدبا قش

 و نیا لکیشت هل, ثوب رب هه یا
 «بوفآ یغامرا (دص) یخد هدنسهرآ كغامربا ییا

 کولا كنرابنا رکید .رولکود هزکد هدنوسماص
 هلا مج ینسهبراج هایم نوت كنغفاعس هنا وک

 گرهدیا بیم ینراکتا ییونج برع كنغاط قالوق

 راخ) تالوا بصنم هزکد هدنفرط قرش زا وب هربت

 عرب رخ وص 1۳ قالو مر هردساح (توش

 هدنسهرآ ناچ توسراخ هلا قامرا لیشی ید
 ناتسزالو نوزرط هدنقرش كنغاط قالوق ءراراق

 كا , بولوا كحوک یسهلج كرباح نافآ هدنراقاعس

 هنوطرفوهردلوس «یسهرد فوا «هردهرق یراکوس
 كنبصنم قامرا لیزق هدنساضق هرفاب . ردسهرد

 لوک کیا كجو هدنرق لحاس و هدنلوصو غاص

 لوک نایاش هرک ذ هدنرلفرط راس كتبالو ,بونلو
  هدهسیا ییبتنقج و یترک یلبخ یلحاوس .ردقو
 یهدسع كنس هصق ودرا زکلا یران اهل یعببط

 ند( هنا و )مقاو هدنب رغ كن رش نوز رطل (هنوو)

 اذه مم .ردقو جهیغد یناهل یینص «بولوا ترابع

 هنوا ءودرا « نوسهرک .یوهربت .هزید «نوز رط

 .راغوا راروناو «بولواكلشيا یر هلکسانوسم اص و

 . ردهدایز یتوطر « هدهسیا لدتعم یساوه

 هعفد قوح «بولوا عیرس ك ی.هئاوه وک

 یثیق .ردبا بیتعت راهرو یلتدش یراترارح یلتدش
 .رالشاب نالوا نوناک ارث ا بویلوا یلتدش كب

 قاعص یرزا .ردلرومایو قوئوص یرام كلبا

 دلوتص یوم لزوک لا « بولوا یلطولب ارث ا و

۳۰۰ 
۳ 

 ۲ ۰ تباراط

 1 ككا وس نوغروم تا هدنلحاوس .ردراپم

 ها رلفرط ځا هدهسیا هدایز یر هقتیص 6 1

 ارم و تبنم كم یغناربوط زار دما ال یساو

SEا دعا سم هنسهعشلن هعونتم  

 هل وصف «رصم ییس هحاشاب كا كنسهضرا تالوصحم

 راسو یاد «هرآ هدهحرد یعکیاو نونوتو و

 9+ ال لد .ردهراس و روک تک هلابوبخ
 > یک یتیدنلوا جارخا هدرادةم لتیلک «بولوا

 یف یرلغاب .ردقوچ یغد ینوتبز هلبراهویم راس و
 ىلە .ردزآ ینالوصحع موزوا .بولیزو ندارسق
 ۳ رب نامه كنسدضارا . ردلزوک كب و قوح

 تارا ید یسخ رب « بولوا روتسم هلرلنامروا
 30 یی یرادقم برق هنفصت و قدهعورص

 گرادقم برق هس دس ر هردنرارع ندرلرب تعارز

 هروا . ردهدعمروط لطعم ن هرکی عرز لباق حد

 لوسهرکو نوسهاص «نوزب رط سفن یغوج كا كنبرلن

 جاق هرق . هشيم یرلجاغآ هعاشاب .ردهدنراتهج

 قاوف ءربشچ < ماج « قادو شید « ناق <« هناتسک

 لام یتالو نوزیرط هج داعم .ردنراص ندهاسو
 دق هنمزا .بولوا یر نیکنز دا كن هساقع

 4 ارخا ثنداعم یڈرەت رادم یجنر كا كنسيلاها

 نا تل وا سد هدیراقو یخد هدنوک یا وکو .یدبا

 1 ولوا فوشکم ندعم هداز ند ۰ هدل ابح

 ءدیفاب ۳ «نوشروق لی ۲۱ هدنغاعس نوزیرط

 ؟روک ۲ و ریمد ۱۰ «زناغنم ۲ «نوشروقو رقاب ۳

۳ 

1 
۱ 

۱ 
۱ 

 ؛ ریقاب يب ۰ و نوشروف لی ۷ هدنغاڪس هن ازش مک

 ۳ نوشروق لیست ر یخد هد نفاس كراح

 9 ی-هبیدعم هایم . روشو ناقص رام

 a هسناف یروهشم كا « بولوا قوج

 ومیلدعم روکو قوچ ید رلن مروا .ردرلهعاباق

 ۳ ۳و عنانو یالوق یجارخا درلن دعم و «بولوا

 تاناویح ٠ ردهدقفلوا جارخا رادقم یئزج كب «هدلاح
 9۰ ۰ ۰ ۰ . هل N هه ًاسرقنیمهیلها

 ۰۰ « و رتساو ریکم
 یاب  هحارق « كك « زوموط , یآ ی. .شحو

 اوا كروبط هلا هراس و دروق « ناشواط

 دزد سفن صوص ا یلعو هدنلحاوس .ردئر

 «برراق وج كپ قلاب هدنرللحاس یرلقاع-ناتسزاال

 تاناویح .ردنرابع لدربغص ۶۰



 - ود را ؛نوجما 0 ینرب 5
 ۰ یونس «بولوا قوح هدیرلب را .رولک
 «بولوا یرک نالا هیلحم میانص .راقیچ لاب ردق واک
 .رار دل وئشم او قابعتملاب هوحاشاپ ۳

 هیفتک < 9 ,هسونام E نکی هدنوزرط

{0° ۰ ۰ 

 یرلبا یلیخ یغد یمنص قایجوبق ۰ رونلوا لام
 . رونلوا لامعا هلترامهم رب اوت ا یو | نوتوتندشوکو رلیش یراکلت سولا لق 8

 هناخغابد جاق رب هلیسهقرباف نوباص یکی هدنوز ر

 .هق رب اف تیم رکو هلغوط هدهزبر . ریلسای لادنص و قو
 زکلاپ «بولوا كلشیا یخ یتراج .ردراو دیر

 تاحارخاهدردق قنارف نوبلم ۱۲و تالاخدا هدن

 صن كئاجارخا دلرکو تالاخدا كرك رویا و,

RY 

 - هلکسا راس هرددنام هنارا یرکید فصن و هت

 عوقو ا a قا از نوىلم ۳۰۱و 1

 متسارک هریخذ ینبارخا ماش هان الر
 «مورضراندن وزب رط. ردت رابع ند هر اسو هم رب دصاب غ

 راصحهرق ندهاواو ودرا هللا لو هریت و نوسه
 را هسوش ههساما یخد ندنوسماص ء ساو

 هیموم نو دو ك رک ودا لست قو برای

 كالو هلا یغیدمل وا لخاد یعوسر نا

 هداز ندشوغ نویلم ۳٤ یسهونس تادراو

 . رد رق هشویغ نولم ۱ ٤ هع تراس

 ۳۲ ,بولوا مسقنم هغا_وحس 3 یتالو نوزررط) 3

 و

 قا .ردیواح یهرق ۲۷۲۹ هلا هیحا ۲۳و

 یخارا و كنتسارف و یجاو اا كرلاضق و

 : ردرز هجور یرادتم كنراغود

 تر ط

 مود ارق یحاو اضق قادس

 ۲ ۸ ۸ ۱۷۳ نوز رط
 4Yo ۳۳۷ 6 ودرا

 ۳۵۱.۰. oe ۱۳۸ ۲  نوسهررک

A۱ ۱۱ یلوب هربت  

 هدجدجم . هج 2
 FAA AAR 00 رک فقو

 ) ۹ هتهر وس
 ۱ 2 ۸ ۱ AY دابآ هّقآ /

 ۲۳۳۳۹۳۵۰ ۱۸۲ ۱۰ نوسماص ۱
 ۲ ۱۷ ۷ ۱2۱ ۱ هرفاب

 ۱۸۹۰: FY ۱۷ ۱ هیئوا |

 TY YYY ۸ هسټاق [ كاج

 ۱۸۸: 44 ۳۹۱ هبنشراهچ

 44 4 10۸ همرت

 1 YAA AAA ۹۹ ۲ هزاعش

 ۲ Ao ۵ 4 ۱ لور ام
 لورط ۸ ایکو

 ۸0 تب
 ۲" ۰ ۱ ۳ ناربش

 NAT ۲۱۸ ۳ هزر 1

 ۱ هم هم ۱۳۵ فوا هات دال

i۳۱۳۳۳ ۱۰۳ ۱ هنتآ ۱  
 0 >.“ >4 ۲ هبوخ

 ۳۶ ۷۹۳ ۲۰۸ TAI ۳ ًاعج

 ملکتم هلا کرت ناسلراز ال هل رلکرت ندتالو *لاما

 یدنکرلمورو رلینمرا «رلیجرک .رلسکرچ «بولوا
 ناسل یس هلج «هدهسرط وس هل رلص وص ناسا هدنرلند

 هدهفاسم قاتعاس ۱۲ ندنوز رط .راردانشآ هییاّمع

 eT یسلاها ثبت ه رق ٩ هلم ان یرل هب رق مورق

 هلسشاسل مور 2 ر هیاشم هب هاتون سا ها

 نرفترد ند (#) یسع دالبم كرلت و زار دریلکتم

 هدنرلتدوع بودیک هنیرغس نارا هلنوفوئسک ا لوا
 یرلفدلوا هلاق ندبدک كس نوا نالوا ناشبرب

 تر

 هدهعدق هنمزا هدرارب ندنا لکشت ینتالوذوز رط

 مک ماط رب هدلحاوس یرارجاهم نانو شمب

 كنيل وطان | هدنرلذ رط او عا ادا اه راشو

 .یدناشفل و موقرب لوه یلاوحا ندنسهعدق ماوقا

 دوخاب ( نوزامآ ) هدتهج و یرلخروم مدق نانو
 یفیدنل و موق ر براعم یرلنبداق هلیمسا ( نز همه )
 یک ۰ را وب دیا ناب قرهلوا ندشسق ریطاسا

 ردق هران الاب هدیلبآ مورو هنلحاوس یلوطا هلحورخ

 یغد یتهج نوزبرط « هدنکیدتیا تاحوتف عیسوت



 ٠ س ر ط ۳۰۰۸ ب ر ط

 هرکص ندردنکسا ء بولاق عبا هنارا كدهنجورخ
 كج وکر لصالایلارا هدنسهرص كولم فئاوط روهظ
 تقوواو ا ا هدنتهج نوزرط یخد تلود

 .یدباشل آ یتمان ( سوتنو ) دوخاب ( تو ) هطخو

 لوط دادرهم نالوا یراد زوهشم كلا كتلو دوي

 تیام .هدهسیا شعاتمواقم یئراق هربلامور تدم

 هنسهزاد يااء امور ید تکلم و ,هلفلوا بولغم

 قرش عیطلاب هدنماسشا كنءاود امورو ؛شلوالخاد

 «هدنلئاوا یالبم نرق یح ۱۳ «بولاق هنغاروطاریعا

 « هدنراکدتبا طبض ی هیتبطنطسق یهورک بیلص لها
 هداروا ,قرهچاق هنوزیرط ( سونینموق سیسکاآ )
 هینیطنطسق .یدیاشلبا سپس آت قاروطاربءا كچ وکر
 ۔اریعا قرش هدننادناخ غولوئلاپ «قرهنلوا صالفتسا

 نوزب رط یخد هرکص ندقدناوا ایحا ندیکی یناروط
 یتفلروطاربعا هنیطنطسف امسا .بولاققاب یناروطاریعا

 یرلک احنالوا بوسنم هنس ەل ام سوندنموقو «ربناط

 رونلوا بصن هلیروشنم كنراروطاربءا هینطنطسق

 هدنح را ۸ 7 ه رکصندنعف كلوناتساتامن .یدا

 کس یرلت صحت ناب فاد نا حفلا وبا

 نالوا یریخا كنیرروطاربعا نوزبرط « هلیقوس
 ثكلاع قکلم و « قرهریدلاق یندوحو ك ( دیواد )

 یسیلاها کاو ؛ شمروم لاخدا هنسهراد هام

 قوچ رب ید ندجراخ ء بودیا لوبق یمالسا نید
 كلاع فرص هدنامز زا هطخو ,هلکءا تره رلکرت
 هلبآ هیعط دودح . ردشلوا لخاد هندادع هیمالسا

 تلایار همرآ اعاد یر ندعف .ندنش دلوا دودحم

 هدندانا كنلوصا تالوو ؛شع وا هراذا هدنتووص

 مییسوتیغوط هبرغ «هلبقانا یخد كنغاس كناج
 .ردشغلوا ذاا ت تالورب تكر هلدیا

 املافن | نالوا يانه. احس

 1۳ ق الدا نور رط
 ًابونج ء هلضاعس ناتسزال ًافرش .هلزکد هرف الاش

 یتالو ساویسو یغاعس هنا وک « یتالو مورضرا

 هدام .رددودحم هلیفاصس كاج یخد ًابغ « لا
 نداضق ۸ ءهرزوا ین دلشالک ۲ ندلودح یهدهفنآ

 ۰ ردیواح یهرق ۲۳٩و هیحان ۱۱ «بولوا بک
 « بولوا یغاضس و 7 كوس كا كتالو

 ی ۲۳۶ ٩۷ هندرلن و هک.ردراویسیااها ۰ ٤۷ ٤

: ۳ 

 تعسط . رد نجا هد ی ۱۸۰ «یدوم یک ۰

 ىر لا كتبالو هجتراج و تالوصح و ىضارا
 oT هدام ر ترازک قم تاصوصخ . ردیفاع-

  هردقو تعحاح هتنرارکت «ندنک, دارو تالصفت

 ا | یا دوطارپمانوز,رط
 ید قاب هدنسسهرص یمهیخنرات لاوحا تات
  هدنلاوا یدالیم نرف یعجوا نوا . هرزوا

 ندنفرط یراکارف بیلص لها نرطتطسق
 هسکل | )ندا او رارف هنوزب رط ,هننرزوایشل وا
 ءبولوات تاودر شلدبا نسما ندنف رط (سوندنموق

 ۲۵۷ كدهنخحرات ۱:۰۱ ندنحرات ۱۲۰ ء

 ا ناخ د ناطلس هدروک ذم 2 راتو ؛ شا م اود

 اتخ هتلود و هلعف كنوز رط نام یر رضح

 محمدی كد واد نالوا یروطاریعا كوص .ردشارو
 ارف ههروم « بولتروق غاص ندهراح ییغوا

 . یدبا شمروق اک كجوکر هداروا کا

 هنوز رط [ تعجاص هنسهدام « سونینموق » |

 رادو جرات هلرلروطارعا لروس تموکح
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7 

۰ 

94 

 : ردا هجور

ST Ey۱۳۳۲ ۰ لیساو یجترب  
 .e هت ریا | ٤ سونینموق

 ۱ ۱ هن | ۲ قیت ورد ۲۰ /یحترب
 / و لايم | ٥ یاب یر
 :Itt یاب یعنچوا | ۸ لئونام یجنرب
 ۶ ۱۳۰۰ سیسکل [یعنجوا | ۳ قیوردن ۲ یعنکیا
 ۱۳۹۰ لئونام یعچ وا ۱۳۹ گروب یر

 141۲ شیسکلا یی درد ۱۳۸۰ یاب یعنکلا

 ۱ 1:6۷ ای یعنددد | ۱۳۹۸ ۰ ۰ سیسکل ۲ یینکیا
 ۱ ۸ دیواد | ۰ قیوردن ۲ یعنچوا
 ۱4۲۱ یا ۱۳۳ لئونام یبتکیا

 ٍ 7 e هفت کا 1

 > ق0 لآ م٠ » ینیدلوا هلجرط

 ۱ اشاب دما یجوخ رط

 ] هلروس تعجاصم هنسهدام

(Tarsos,Tarse) 2۰طا  lii ga 
 صو هد نفاس نیس ص وس

 دوکذ م قرهلوا هد یل امش قرش هرتمول یک ۰

۲ 1 : 

 اب دا ]

 جو رم)



 هدنرزوا یطخ لو رمد نده

 یزکص  اضق هدنس رغ لحاس درب نالوا و

 < یسلاها ردق ۸ ۰ 5 نیشق « بولوا ۲

rکت ۲ ۰ یسهسردم 19  

 ۱۰ « ییاتسز ء یساسیاک ه بوشنم ه هفاتم ت

 قومی + «یمرکد ۷« یتکم ۲6 یا 6 شاخ
 مدق ك. ردراو یتراحم تاب ا لیخو یس

 : شفلوا لس ند.نف رط رلمل هکبنف « بولوا ر رهش

 تاقر هب هنر دنکسا هار وم و ترام تقور

 «رارب هلغا وا نیش ك هرج ل احاس تقو؛وا .ردش

 ندنیصنم یخد یناج نالوا ( سون دیک ) ید س

 هدرلتقووا «ندنغيدلوا خاص هننافس ریس ردق ۽ ظ

 رهش کسا هبصق ییدعت .یدروینل و هدنلاع هک
 یرقاقو «بودبا طبس نمسفر قم 8
 ك یساوه نزاب . زیبا نر یر 0

 1۳1 یا ۳۱ سرا ندننی دل وا رهغآ و ق دص

 | .كرلبارا كرابروئ آ 7 ندرلبل هکبنف .ز

 بوک هنطبض كرابلامور تام و كرليلهينودکام
 . ردیقاب مویلا یراتآ .هینبا ضعب «لاق ندرایلامور

 هلسزادم كوس هدننامز رللامور و راه ۲ اب

 .راوحو تیاوذ ضعب ندامکحم ظاوا .بولوا روه هم

 نوراه .ردشفل و ییشنم ید از سواوا) و ندنر
 هنمالسا كلاع هممص <« قرهنل وا 2 هدننامز |

 او طقسم كالع هاشم قوح رو <«

 كرلمور هدننامز نادجح نب ندلا فیس . ردشم ٍ

 لها .یدشلغاط یسهیمالسا لاها ,بزگ ها
 هدنلا تي هسنارصت در كج وكر هدننامز ۶ ا

 2 ندنفرظ یسهساکرت كيلاع رصم هدعب «ب

 هدنضارقنا كننادناخ غوا نا ضمرو ؛

 و هقملخ نوما . رد شم ههنناف# ي داود

 كنس هغ رش عماوج .ردنوفدم هداروا ,بودیا 4

Etین لاسناد عماج ولوا نالوا یشکسا او  

 قلتفاس ندنسوسرط .ردواح یماق# ك
4 

۳ 

 هدرهش

 باعصا قدنفرط رلنالسم « بوتلو مراذم رب

 سدح هیاروا ندنف رط رنات سرو یه تافها

 ماط رب نانلو غاص هرکص هنس ۱۵۷ ب لو
 تراز ندنفرط هلج <« هلغلقاب هل رظن یبح درز

 ( شاط كونود ) ی غ كا كنس هقبتع راثآ رو او
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 | كعغاط رب هدنسیلاعت برع O هد

 «بولوا هبصقر یزکص هیحان هدنلامش هرتم#و

 طر ط

 هدهاق رب عونص» ندداوم یکو تنجو فورعم هلسمسا

 یرارص 3( لمبانادراس ) ندنکولم برو آ 0
 وا A دراباامور هدهسا شفل وا نظ

 نورم یساضق سوسرط - . ردیرق اهد هاما
 بولوا ېک ند هرق ۱۸۰ رار هلب را هبح ان كلوکو

 هینوق ندنتهج ق لک لاعش , هل فاعس هنطآ اقرش
 ۳ 1 هل ےس اضق نی ص ندنتهح برع لس الو

 ۶۱ 1۰ یس اها .رددودحمو طاح هلزکد قا یخد
 ك شا ترد ار «بولوا لک نک

 EES 5 ۰ ام یسادعام قدبنمرا و مور

 هرددوحوم هت راثا قوحر هلاق ندننامزرلبلامور

 .ص تاتش الو هنطا
 E 5 e ییاچ ں ہوس رط

 ندنراک:۱كنغاط افون نانلو هدندودح یتالو هنوق

 وط هقرش بونج «لکشتلاب ندرهرد قوچرب نا
 كنداو رب برص كب ناسدا یهدد مهج) ی

 و قوس هیچ ندیداو و هلا رح هدنجا

 هوا «هللا ذخا یخد یناج ( كلوک )لک یو

 كر هنود یرغوط هبیلوذج برع یرکصندکدشود
 لوکرب اورالادمب ینراهابو ؛رک ندننای كسوسرط
 هدغاشآ اهد « قرهلساب هدنروص كجەدا لک
 رولکو د هزیکد ه دنتهح برع ك_نیصنم تب حس

 یسهضوحو هدنلوط هرتمولک ۰ سرقت یسارح
 هدهنات « بولوا هدنتعسو هرتمولیک عب ۱ نم

 سا رکود اوص هارتم تفکم۷۰ هرزوا نطسو دح

 . رط < بولوا هدلحم ینیدنلون تلوک روک ذم یصنم

 موق ییدکود كرم < نکیا هدلحاس یرهث سوس
 ۔ دیک ) یعدق مہ را. و دنشطاژوا لباس

 لفعاقس هدرې و ردنکسا كوب . رد ( سون
 ۰ یدیشلاق قمر ر هننافو «بوال هتسخ

 زدننافاضم هلنطن هدسلدنا. ٠
 ا قلخرف 4 نده.طنو ۱ هب وسط

 RE یغنیدلوا هبصق رز عقاو

ortoseهدنلحاس ماش  
 سلب ارط كن الو تورم / سوطرط

 ولنک ۰۰ كسلبارط قرهلوا هدنساضقو قاعس ماش

 ندروماحو

» + ۵ ۲ 

 3 یا ۳ یناتسلکا 3 یبهاح ۲ «یسلاها رد

۱۸۹ 



 فر طظ

 هروک ذم "هر زح ء بونلو هدنسشراق كنسهرب زح

 دداورا » < هلغمنل وا نشت ندنف رط یرارجاهء

 هلیسرن نو مسا ( سوداراتن | ) هلسانعم 6 یسشراق

 رلبل هکبنف .ردیطاغ یو سوسرط .یدشفلوا همست

 رود لئاوا ءبولوا رهشر هاکتراجحتو كور هدننامز

 لها هدع) و ؛شفلوب روم یخ یخد هدمالسا

 قوح ر هدهرص وا ءقرهنلوا طبض ندنفررط بلص

 ید دمو ردشلوا بارخ هلکمروک رلهرصاحمو راهراحم

 کم ماش سلبارط رارب هللا هبرق ترد هدلاح
 كل هجا . روئدیا لیکقت هیحا رب قم هنساضق

 ملسم ی ۲:۰۲ <« بولوا یثک ۲ ۸۱ یبیلاما

 . ردنابتسرخ یروصقو

 (هزوتروت ) یهدهنایسا هشوط
9 ۷ 

 ردیسیب رع سا كنس 3
 «هزوتروت» ].

 [ « هلروس تعجاص هنسهدام

| 
 و

 رب ندشنافاضم هنوشک | هدسلدنا

 ناب یوم توقاب یغیدلوا هبصق

 هدتلهاح نامز ( دیعلا ن ورع )

 «بولوا E تک هه رط
 ندارعش هنن . ردم.حاص كىر ندهعس تا ةاەم

 . یدبا یسهداز هریشمه كسقلم

 یموکح *یسرک كسلدنا (- نیعسم)
 1 رومشم هدهطرق نور | رط

 ی دج هللا دره وا ) ندالع رهاشم «بولوا فی رش

 ( قرط ) ندنیدلوا یماما كعماح و ( ینانکاا ۰ دچا

 ۰ ردشا و ترهش هلپتد سن

E AE EE ۱ هنقلا ةف رط 
 هیعاش ندنانعم هاشم

 نب هللادبه ندهیسابع یاربک « بولوا زیق رب هبیدا و
 تبب یکیا رب وش . یدبا یسهدادلد و هبراج كرصن
  ردندنرامشا ینیدلوا شلیوس هدنقح هبلایوم

 هدر نم دجحا یلق ماه ادا

 رک ذلا ى تولاو ها رک یونس لا
 اللعت نم لصولا 9 طو

 رهذلا رکا اسیا هتم تئک نا و

 « بولوا ها 1
 شمهمروس تم ید یاقرط

 یسبعتلآ تاهینافیا كولم ناخ ودیا یلغوا ,هدهسیا

۱ ۳۰۱ ۰ 

0 
 ۱ ت دا نو هرزوا قلوا

 ر شمروس موا یا ۱ هدنخرات 1۹٤
 7۳م ی سا نر اوا فلس هناخ نازاف ندا لوبت یعالسا

 سوس ءبولوا هبصق ر هدنتهح

 رود ناب یوم توقاب یفیدلوا یزکص كناصتا

 3 د ( هنوغارات ) ید ر 0 ی
 ويار » | ۰ ردیسیپ رع مسا

 ٤ هلروس تعحاسم هنسهدام

 ل رلابح یکهدنرزوا كنوزق هدنارا
 ED مالسا نویفارفج یغیدلوا هبحان

 ها رد مص هدناتسراذلب 2

 5 ب لب قرش ۱ یو رط
 ۳ لو ا یرکرم قاس هدنرزوا
 ا ردراو ییراجت یلیخو یفیرش عماج جاقرب ,یسیلامها
 مد هل .ردراو یرلهاکتسد هخوح اقو اص

 رص ناقلا ا ونج یغاعتس یونرط هراقبح

 Ta ارش «بولوا ش 11 ندنلبا مور قرش

 ورس یخد اب « یوتشزو قور «داغرازه
 ٤ . رددودح هلب رقاعس

 : 2 ا Ey ۱ یورط ال ەك هدانلاست (01۲0070)
 وو ey ۰ «بولوا هبصقر

 . ردراو دم اهکتشد تاحوسم

 ss كنت الو ی ۳

 ولیک 4 ه تلناسلکق رقو ه دنغ یو رط
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 ند
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e (8 اک د  

EE TEY HE 

 ۰۰ «بولوا هبصقر یزکم اصق هدنسیلامش قرش

 E el ترضح لاح رصع « یسلاها ردق

 2 ۴ :تموکح هدراو یس هناخ هتسخر هلیشرش عماجرب

 3 یونرط س .ردقوچ یهراج هایم .ردراو
 راع "ا روخانقاچ و هرد ی ۰ ابوا کد ء كتمارع

 ۴ «مالسا «بولوا یواح ییهرق ۲ ٤و هبحأت ترد

 مین هارا .ردراو یسیلاما ۱۹۰۰.۰ ی ندمورو

 ,هب راح هایم هردتدنم زآ «بولوا قلشاطو قاغ اط

 بله تاناوح راسوزوموط یک «لوبق .ردفوچ

 وکر هتسارک <« بولوا ید یرلنامروا . ردفوچ
 e عماج 7 هداضت لخاد ۰ رونلوا جارخا

i: 
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 ۵ مس هبحات ) هرق ) هلكت

 ها و «نادلبلا معم» یغیدلوا هصقر
 .ردروک

 كنالونوز لورود دوخا 1

 ا
 هلیس هح ان نروک < ردن رابع ندنسبل امش مق كب

 راسم ى۱۹ ؛۵۸ «بولوا بک ندهبرق 6 7
 یسلاها ۷ ۱۳۷ هرزواقلوا مود ی ۱۹ ۳۹ ۳

 مو رخ را «بولوایبهرق (هسدرا ) یزکم 3 ءردر

 كنغاطدبنک هلعغاط قالوق هردعقاوهدنرزوا یس

 ییضارا «هلفلوادتم هدنلخاد اضق یرالوقو یرا رک

 توشراخ ۰ ردفوح یخد یران امروا «بولوا ق

 ( هسدرا ) نالوا یزکس هللا قش ياق ی :

 یتسهراج هایم كاضف نوت و ر ندننی یس

 ه رآ «یادنب «بولوا تثم زا یناریوط .رال اپ 1

 ۔اویح .ردروپشم یدومرآ .بولوا هقوج یس

 فالتا هلنامز رو یرلنامروا .ردزآ یه
 یرلحافآ كحوک كح هر ولا هناقورحم ز زکلاب قره

  هدهسیا هقوح ییداعم .ردنرابع ندراقلبلاح « ءواح

 «بولواریقف كب یسلاها .ردهدقماقلواجارخایرب ج ۰

 یرلکدتباریبمت هقز زکلای .ردیرک تب میانصو فر

 ١ ردمالغاص نکا قو وص ین .

 .اشیت هدنسهطخ ناسارخ كلارا ۱
 كس هبصق (زیشرت) فاضم هرو

 دراز نا حج ری .ردیبرمه ۱

E ۱ةبقف نب دعس نب — لعام ا ممرط  

 اش لغوا بولوا ناد هب ات ( ققشلا

 .ردشعا تاور ندنس دش لی

 | تیرط
 ه دنسدق رش بوئح هرتمولک ۰ كس داق داد 1

 ۷ HEN هلا ینونج ضرع ۲ ۹ 1

 هتدس ی رلکدبد قافزلا رحم كرلب رع هو ل 1

 ۱ نالوا تراسع ندمراض و سلاتب هل وصف < وب

 | راعثا . ردلکد یناک هبهلم تاحاستحا فالوب

۱ , 
 دا نوا لامعا تاحوسنم ضع) راس و قابش عو 3

  هدشوشح كتهنایسا (2[12۲1)
 | :رشداف E له (ایسولادنآ )

 ۱ ۳ قو برع هرتمواک ۲ هنر لپ

۱ 

 ۳ ی ۴ 1 a 1 NE a E E رو

 و رز ط 1 ا که
 كن هعطق ابوروآ نوت و هدنلم راط دلا كن زافو دم کم نات ۱

 ٩۲ ۲۳۰ ,بولوا هلکساو هبصقر هدنسهطقن ییونج كا روتا لامعا هل

 «یسهملق رب هلیمان ( هبصقلا ) هملاق ندرلب رع «یسیااها
 ابونج «یروس رب نالوا یجرب ۲۹ و یوق 4
 هدنرژوا تلنهطا و ,ینامت ظوذحم هلا هطآ كج وکر

 یرل هناخ تیم رک هلبرا هناغابد ؛ییاماکعساشم و یرانف

 (هرتنعتت) هدننامز رللامور .ردراویناسیلکر یکساو
 ندهاح ندا 2 یسلدنا « بولوا فورعم هلبما

 مالسالا نيب « هلفعاب قابا هبهبصقو لوا كا مالسا

 ترهش هلیمسا ك ( فیرط ) نانلوب یدماق تببرسوا
 لوق ید ند تفرط رللونابسا مسا وو ؛شلو

 قوج هدننامز هیمالسا تموکح .ردشلاق «قرهنلوا
 كاود قوح ر ندالع هاشم ءبولوا روم اهد

 221 تاعوفو یو وو شنل ناو طقم
 . ردشلوا نادم ههبرحو

 . ترضح «بولوا قد یا (رجاحن) ۰

 لها هدننامز (هضر)قی دص رکب ابا هش رط

 نب دلاخ ریارب هللا ( نعم ) یردارب هدننابراح هدر
 هیج ) ندرادنرم «قرهنلو هدنتیعم كن رلت رفع دلو
 اح ا ,لتق ی( اثیلا یا ن
 ۰ یدیا ش دا قوس ه یشدص ترضح دز «هلبا

 نب نجرا دبع جش )
 ریهاشم ى مع ( هللادبع

 هردشعا تافو هدنشرات ۱۱۷۰ بولوا ندننطاطخ

 | هداز یتش رط

 نا ریسفتو هوکشمو لالدو فرش فحم خرب
 .ردشمزاب ( امضر ) سام

 هردنلنبدو کا رمش ی رط

 رخاوا گكنرنأت لا دی زاب ناظاتس

 ا هعطت وش .ردشعا تافو ددا

 كر هد ڪ ولد هب هزکب هکر اخر اجص

 كلف یکی زوک ییا ٍیومو رهم ر 2

Uكن ان تل  

 | ر
 كل لحم ر ند ( هلاس ) هدناسارخ ۳

J:۲ ِ :ِ ۱  
 هبصق ر هدهووا ر مساو و هدهفاسم ر

 شفاوا اب ندنفرط ناهاش نب درجورسخ «بولوا
 هرودبا ناس یوم توقاب یغیدلوا ییاوا لام ر

 تان 5 یاس « بولوا ندئاس اص |

 .یدبا یسهراح تا



 ۱ غ ط
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 | درو و هدنلحاس یسهریزح هبلقص 3

 ۱ یغیدل واهبصقر هدنسشراق | هعزط

 .ردروک ذم هد « نادلبلا مھ

 "| عرف
 « بولوا یر ندییع ةعدق لابجا )
ENهد نته ین لاق كيرلا ةر زج ۱  

 لج (ردج ) قزهلوا هدنسهزآ نرح هللا زایحو
 نامز لیح و .رلیدیا نکأس هدنتهح بر كنناطوا

 | .ردشمهشی همالسا رود «بولوا ضرقنم هدتیلهاج

 لوید رم اوا 21 رپ | رکشط

 / .رودیا نا یوم توقا ییفی دلقبح

 > كيلام نروس تموکح هدرصم | رطط
 من وز نالوا ییعتلآ تهسک رد

 ۰ ردیعا ك ( رهاظ كلم

 [ ۰ هللروس تعحاص

 -اص هنسهدام « نوئسط » |

 [ .هلروس تمج

 هنسهدام « رهاظد» ۱

 نل ریش هریعط وا دوخاب قربا ن)

 ندهباعص ( یجرزایراصن الا قربا

 ۱ ترضح تعم هدناونع هفاک هت شد ندردب «بولوا

 تیاور هضرش ثیداحا ضعب و « شفلو هدیوبن
 ۰ ردشعا

LEتموکح هدرصم ( لداع كلم ) ۱  

 | یرکی تنهمک ارج دوام نووس ]< *
 : |: مرگ نددالورناح فرشا كلم « بولوا ۳

 دعا دوعق هدنگرات ۳

 | هیعط

 | قاغا یدوعق «هده سيا ش

 «بودیا موه هنرزوا ا «ندنفیدملوا هلبا ارضا

 .ردرلشع | لتقف

baنروستموکح هدنارا ) ۰.  

 - هلالس هیزکذج ناخ دوی نادط
 ا ندنتافو كدنعس وا ناطاس بول وا ندنس

 | ندنارادیرس و « لالقتسا E ناحرح

 ۷۵ و ؛ شعا طبض ین رلفرط

 ۱ ردا تافو هدنخحرات

 لس رصم (-- هدنوخ كونا م )| یافط

 كب وال 5 دم رصان كلم ندنن.ط

 نوتاخ 4 هلذ ام و ییسح هداءلاقوف «بولوا ی-هحدز

۳:۲ 

 یک یردار رک د .ردردار هانی وا نیدلا

 نا هدماش 2( نس ی قاقد ) لغوا كنو ۱

 2 هدنرا 0۷۰و طا ید یاج |

 رات ۶:۹۷ تلود وب ۰ بولوا تلود كحوک |

 1 ۲ ج « بولک رادمگح 3 را هلسدتک |

 و هلی سیهاسا كرلن ون وو اف و و

 5 هحور یرلتموکح

 ۲۳ ۰ ۰ یدوب نی دوش | ۷ نیکتغط

 ۳ یروبنن دمت نئدلاباهش | ۰۲۲ نیکتغط نب یروب دیعسویا

 ۹ لا ۰۳ قبا نیدلاب | ٩ یروب نی لیعاعسا

 : ت غ ط
E 

 فن و یرابتعا و تمرح هدندنع یجوز < هلغلوا
 2 ی دیو كنح وز .یدیا هدایز ك یرادتقاو

 «> ق وج ك .یدیا هدایز یرادتفاوتمرح یخد

 بودیا تافو نر ۷ ۵٩ ۰ ردشلوا قفوم
¥ 

 ۳ نلاصتا هیکت نالوایسهدرک انب هلیمسالونا ما هاقاخ

 وا مالسالا فیس زب زعلا كالا )

 و نفد

 1 وذاش نب بوبا ن سرا وفا
 | نیکتنط

 الص «بولوا لنده ونا لولم نروس SE هدنع

 قر هنل وا مانعا هنع ندن دلا حالص بناح هاشناروت

 نخ رات ٩۷۷ ءهرکص ندکدسا طب یهبناع طخ

 و ؛ شلوا یکاح نم هنبرب كنوا هجرت بحاص
 د دشا تموکح یارحا هتیاتح و لدع لاک افت

 دهروصنم نالوا یسەدر کان هد ۳ ۵ زکبط

 اخر ارعو الع ی .هردش۶ | تافو

 نبدا حق زعم كلم یلغوا هر

 .ردشمروس توک لیعاعسا

 ردار كىيۋ ولس هاشکلم €

 1: ولوا ندنلاجز ك ( و 3
 >وزت ییسهحوز نالاق لوط هدننافو كملاراشم

 ENT 7 مس

 ایم "ےک

TWبیو )و  

eیا نابتس دن یدنا  

ِ 

1 
 دن امز . یدبا شما عفد هللا هلبح یراک: رف ندا

 1 تر ) ناع ترضح ءهلغملوا بارخ همدط دعم

 3 ما عماج تاذ و ی رش فح ررحم ندناح |

 ۶ لغوا « بودیا تافو هد ۵۲۲ .ردشعا

 3 راسلوا یسوم كنتلود نکتفط ی یک

 ۱ نیکتعط

 شعا 3 ؟وقوا هبطخ هنمان یلغوا هدننوف كزاقدو ؛

 رک زذیقوح اس شتت( ین )
 شمرزوس تموکح هدماش

 زدن و ؛ شفلواانب ندنف رط نکتفط هجرتلا فز 1

 و



 هنبلا یسهجوز ذوفنومکح هرکص ندیرو ۱

 یرلریخا .یدیشمراو هبینز تباتا نوناخو بو
 نانلو یریزو « هلفلوا يص قبا ندا جم نال

 ندنتافو دلریزو و ۰ یدیا یروما ریدم نیدلا نی
 ه ٩  هلنمامهلوا ردتقم هبهرادا ندلاربحم ه 9

 و « بودیا طض قشمد دېش ندلارون هدنخرا ان

 .ردشمربڈ ماتخ هتلود

 | مش ربهآشم ( ییامعالا شا

 ۶ ی یدبا یرزو كور د ن دوعس ۱

 هلا دومسم ناطلس هبلاراشم .یدیا رومشم هلساو 8

 «هدنعوقو هبراحم جادو سوز E نر یرد ر

 | یرزو كنتوا تولا كرلاف

 | « قرهشلوا ماتا هلداملا هلبیمس یعریعم نا ما
 یراءهشا ناود لوس 0 لتقف هدنخ رات ۳

 هردراویسهدصقر رومشم هلناونع « معلا ةمال »و

 هد ص رهش ۳ ةن چاق 3 هدیسیکبا كنبرارتا وي

 هجرت بحام

a 

 وس 2 ردع وا رشن و عبط هدنس هعیطم » باوخا

sy 

 ردن دن راعش

۳۰۳ 

 ۱ ىلع ن ندلا دوم لیعا مسا فارنط "

 | ناطلس روس تموکح هدلص وم .بولوا ند ر

 شا *هلج تب 1

 اضاف قلقم اب یبلا اجا

 عقاو كش ال نيبلل دعوم ىلع

 ادغ مهدعوم قاشعلا عج اذا

 یعم ادم ینعت من نا اتلعخ اوف

 ادا نرو تف هدنارا )دش
 كټاذ چوا ندننارادمکح هیقوڪلس

 ۱ یسوم تنهروکذ م تلود (كب لرنط) ین
 - ارخ یردب .ردیلفوا هو ن لئاکیم «ب

 ۱ رب تک و یغنیدل وا یس ر كنس هفت اط «

 ینتبحوهجوت كناسارخ *یلاها «هلیبسح ییهار تیاود

 | اطلس ,هلذلوا عبات هنیصا هروکذ م ةطخ ,قر# نارق

 بلاغ « هدکدردنوک ر کسع هنرزوا یونزغ د
 ا تحت هدرواشډب هدنځګ رات ۲٩ «ندنک 0ک

 ۱ قوس 5 تاذلاب دوعسم ناطاسو ؛ شعا سر واج

 7# لر ا ءهلغملوا Ky هب هدنسهووا نادماد ,كرهدیا

 ؛ناتسدرک«:ناع رد ًاعزدټو ؛شعا ذاخما 5

 | ىنرهش (ید) كرهدیا ری یخ د یم قارع
 . ردشعتود ربسا هنبلا |

 ول ٍ
 تلود رب وس هللا طض ید یسرافو ناتسزوخ

 فیرش مح یاضا هدنخرات 44۷ .ردشلبا لیکشت
 ع ما رکا ندیم ورکا ارا ةا ۲ وشما

 ۔ارخ هرزوا قیصو ین .ردشءا تافو هدنخرات

 ال A 9 یسهداز ردار نانلو یسلاو ناس

 رلیقویلس لوا كا . ردشلوا یناخ هاب یرفچ نب
 دل رلیقوعلس  بولوا تا و ندا ا یتنطلس

 ه ردشعا لصحو تبمشت E یر هبءش رکد

 بلآ ن هاشکلم ن دم ناطلس ) یبیعکیا س
 ندننافو دو یردار «بولوا یغوا 2 ( نالسرآ

 - رذآ و قارع هلروشنم رس ناطلس یمع هرکص
 فوصوم هلمرکو محو لدام ء یدشلوای راک ناب

 دوس . یدیآا بتج ندنانتفو تابلزه «بولوا

 :لادحو برح تقو لبخ ر هلا دومسم یردار

 ندتموکح یارجا یآ کیا هللا هنس چوا .یدشقا
 تافو هدنادمه هدنشاب ۲۵ هدنخ را ۹ راک

 ینلخ دوعسم یردارب .ردشفلوانفد هداروا ,بودبا
 . ردشلوا

 نب دم نب لرنط نب نالسرآ ) یسیعجوا بس
 تموکح هدناربا ء بولوا لغوا ك( هاشکلم
 .ردیرادمکح كوصو ىج ٤ كقوعس لآ نروس

 5 هن رزوا یافو ثازالسرآ یرد هدنخرات ۹۸

 فال رازعوداز ندش رطیب دلاو بوک هفاس تفع
 هدنبرق ( یر ) . یدبا یروما ردم نالسرآ لیزق

 هدهرام کیدنا هلشک ناطاس ندناهاشمزراوخ |
 یهدنارا هاکنو . هلفلوا لوتقم هدنځ رات ۰
 تعسط كاد 7 ردعلوا ض رقنم قاود ناق ولس

 . یدیا راو یخد یسهبرعش

eb 

 ن دودوم ن رغاس نالوا یسّوم كهروک ذم
 هلکت یسهداز مع هد نګ رات 0۹ ° .ردنلغوآ كر دا

 ار دنسم «هنرژوا یافو تاریکی ن

 عاذن یلیخ رب هلیا ینز نب دعس یسهداز مع رکید
 كولایوم هدنخ را ۹٩ «هرکص ندکدتنا هبراخو

 تاک ا نروس دف و هدس را

 تلود « بولوا یرادم ی درد



 ی ف ط

 یو( كا ل يا  واوخ

 نالو e ۱ ك لر ط

 | ۰ هللروس تەجام هنسهدام « لرەط » ] .ردلرفط

 را هاش
 یافو كهاشنالسرا ن هاش دم یرد «هدنخشرات

 یازحا هتتس۲ و ؛ شک هتوروم تک رد شو
 . ردشعا تافو هدنخرا ۷۲ هک ندتموکع

 هاشنالسرا یرلغوا رکید هدمبو هاشمارم لغوا
 نب هاش دم ینوروتو ؛شلوا یرلناخ هاشناروتو

 .ردشمرا هناباپ قلود یسهقحالس نامرک هدهاشمار

 لا دوام وا نشو | کد ادم (یدمو رد ندلانشع ربما ۰
 هردشماشابهدنرلنامز كناخدیمسواو هدننادخ ندهش

 تایلک# .ردندنسهبص ( دموبرق) تناتسکرت لصا نه
 ««هحوتفلاتآ رلاهویرامشا هعوج ر هلسناونع «یرفط

 ء«ز اف ةهمشچ » ء « فارغلا ةموج » ۰« ییاملا زنک»

 ۷۲ ۶ .ردراو ینانیلأت هلبرلناونع « كرابلا راونا » و
 هلناونع « یرفط ءاشنا» . ردشعا تافو هدنخرات

 “لج همطق وش ۰ ردراو ید یناشنم ةعوجرب
 : ردندنرامشا

 نولقوب كلف باتعز مراد
 نود رورپ س> راک زور شدرکز و
 كشا هش جا رص "هرانکو چیمشچ

 نوع اا ا دوج یاب
Eماما < بولوا یم ا كسا  

 نوا لتقم 2 نمدتفا ( هضر ) نیسح فط

 ۰ ردرومشم

 .راردفورعم هلتیب وسنم اکو

 | لیجرفط

 ذ جاقرب رز هجو رب ند 5 هح هر | 27
 e نر

 «بولوا ندبات یخد یرد هک( یراصنالا بکن
 6 شین وط هد ( ملص ) هللا لوسر دهه هروک هتاور

 ثرالا ی لفط ( س هردشعا تاور ندنردب و

 دانم دنفا ( ماص ) تااك رف ل هك( یشرقلا باطلا نم

 ¢ بولوا هل ر كوس هدیادمش

 تاوذ قوح رب ندالع هاشم

 توقا نشیدلوا هبصق رب هدیرنم
 . رودیا ناب یوم

۳18 

 وق و ؛ لک همالسا هک میشی هه 5ا تان شما ۱

 ىم
 نیصح و هدسع یرردارب <« بولوا یسهداز ک

 ۳ راس و هدنرازغ قدنخ «دحا «ردب رارب
 ر دشت |تافو هدنخش ران ۳۱ و ؛شفل و رضاح ه دنس هلج

 2 هدنسانع ردن هدف ندنردارب يا روک ذم

 E یآ ٤ ندهجرت بحاص نیصح و ؛«شلوا

 ا هک ( بروج ینا نب لیفط) = . ردشعا
 >هردیسیوار فرش تیدحر هدنقح كبك باوتا

 (هضر) رم ترضح هک ( یراحلا دیز نب لیفط )
 رضح « هدلاح یغیدلوا لشاب كب « هشیرزوا یلط

 دتیلهاح نامز دلنمدنفا ( ماص ) تاناک ر غف

 ءفط) --.یدیشعا تباور رلیش شمب ندنرالاوحا
 اح هدنسانغ دحا هک( یراضلا یراصتالا دعس ن

 - . ردشلوا دیش هدنسهعق و هنوعم رت «بونل و

 (ىدزالا ةربضس نب ثرالا نب هتلادبع ن لینط)
 دلاو «بولوا فورعم یخد هلک د هرب“ نب لفط

 5 یلا انبا نهرلادبع و هشیام ترضح ندنس
 رد كن و نامور ما یسهدلاو .ردیردارب ك (مهضر)
 -. یدیشمراو هریک | قر دص ترضح هرکص ندالادىع

 .(یسودلا یدزالا ورمع نب لیفط نوللا وذ)
 لص ) تان اک رف « بولوا ندی رع یاععفو ارش

 < رکنا رف «كرهدکهنرادزن ,نکیآ هدهکم نمدنفا

 -دا همالسا نيد ید یرلن و ء هلئدوع ه تب دز

 شک و ؛؟شعا ترش هب هندم ءهزکص ندکدتا

 ۳ : شفلو رضاح ید مدنسانع ربخو هدناو

 يدیشقا قارحا فص نینکلا ىذ هلبا یوبن
 تفالخ نامز 4 ( هضر ) قیدص ترضح ییدنک

 ف ترضح تفالخ ورم لغواو هدنس هر اح هماع

 اط ) -.ردرلشلوا دیهش هدنسازف گكومر هدرق

 ۳ هک( یحرزما یرامصن الا ءاساح ی كلام ی

 ۱ نوا هدنسآنع دحا  بوالو رضاح هدنسانغ

 . .ردشلوا دنهش هدنسانع قدنخو 1 هراب

 سر ترضح «بولوا یل هنندم هک( كلام ی لیفط )

 هدنةح یرللیا هبمك فاوط كم دنفا ( ملص ) هللا

layراصنالا نامعنلا نن لیفط )  

 رار ردبو هبقع هک ( یلسلا ىجرزجلا

 هردشلوا دنهش هدنسازغ قدنخ بول

 ا هدن رق س دةم تړي

 8 معکم» یغیدلوا هعلق رب ۱ لیفط



 (هلیفط) یخد ا و واز 1

 .روک ینیدناوت هبصقر یه ۰ درو

 .ردکزک هوا رب یکتا
 كاد, چنا ندنسارتش نارا ۰ 3
 : ردیعا لییفط 0
 ارقا تب نیسح ِ ابداع یقیسح 2 ۹

 ا هطق و وش

«35۹ 

 تسکش رونص ردق درکه ولج تدق ورس ۰

 کش رک 5 هدنخ تبل لعل ۹

 رهق تسایس بوچ وا نابرد یودته ۷

 تک رصبق رسرب تقرک ناقاخ فک زا 1
0 

 «بولوا فورمم هلبتبسن (یراصح) یرکید د |
 وا وا تیپ و وها

 مشاب نکف شتآ نآ یوشد نیش نامی تا

 7 هک نراج..دنکسم نشود ت

 وبا «بولوا ندنابیاحم ( بهو 7 و
 . هدلاو كن رلت رضح یرعشالا یسوم ۳

 ترفح تعم «بواک همالسا هدهمرکم هکم .زا

 . یدیشعا ترعه هبهنندم هد ۲ ِ

 ن تاراتلا وا اصلا كللا) ۱
 هدشنمز همطاف ءافلخ هرز ا ال 3
 «بولوا ندرلن دبا هرادا ی هب رصم ةطخ هلممات ترار ر

 لاو هدرصم دیعص و ؛ شغوط هدنخزا ٩
 هرصن لغوا هللا سابع ندنفرط رصم لها « ن >

 هد ٩ ‹كر هلک هب ه رهاق 8 ةغلوا توەد وراق

 لاک هدننامز كز اف هفیلخو ؛شعا طبض ی ینرازو
 هدضام ناخ « بودیا روما تور هلتیناقح و ل 4
 كنسیدنک هیلاراشم هدهسیاش۶ | جوزت ید یز

 لتق هدنخرا هه بودا دسح هتنرهش و هاچ

 بولواتاذر یعاشوب داهچرت بحاص را ١

 : ردندن راهش اچ تیب 11

 هثادحا نم رهدلا انرپ اذ گچ

 ضایغالاو دضلا انیف و اربع

 هرکذ یرجم سیلو تاملا یست
 ضارضالا هب انرعذتف ايق

 هدیرزوا ی رم هحات ed ی ]

 | وش ۰ ردراو یرامشا ناود بکس ندد 8

 مس

 هصق ر كوس ندنلامعا هلطلط

1e حل ط 

 « بولوا روطسم هدنراآ برع نوبفارفح یغنیدلوا

 ی راکدید ) هنرالد هروالات ) را ونناب سا موللا

 تمحاص هعسا و | . ردقو همش هدنغج هلوا هبصق

 ۱۰: نرو

 ا ی
 ندهرشبم *هرشع و ندهباع یامدق ( یهتلا یثرقلا
 ترضح هدنطب یحمچ وا ی هدورم یس) ء بولوا

 یجندب ینمی هدءصو هلیبدن ( هضر) قیدص رکب اب
 یسهدلاو .ریشلر هللا یون ترفح *یلاع سن هدنطب

 یمهبنکی دما (هیمرب لا كلام ن هللادبم تن هیعص)

 ( ضایفلا ةلط ) و ( ريذا ةملط ) , بولوا د وا
 ندرلنلک همالسا لوا كلا ءردفرامتم یخد هاک د

 لخادهلبتلالد (هضر) قیدص ی اا تر2- .بولوا

 ندشیرف رافک ییالوط ندونو ؛ شاوا مالسا *.راد
 ترضح هدتاور رو هیودعلا ن دل وخ ن لفو

 ترضح یس دنک هاد ن ناغک یردار كب هلط

 «شعا افحو اذا ‹قرەيالفاب هسا 2 راز هلق دص

 بناج نکیاهدهکم .یدنا شلوا منم هنر هلیق زامنو
 نی دم N هللا (هضر) ریز ترضح ندیومن

 ارجا یناخاوم هلا (هضر) یراصنا بونا وا هدهرونم

 اتیالاسو بناح هدنساننا یسانغ ردب .یدشلروس

 «ندنفیدل وا شلروس مازعا هماش سسعلا لجال نده

 هل سازغ دحا « هد هيا شماغلوب رضاح هدازغ و

 ا مردشفل و رضاح ا كنەژاس تاوزغ

 ترضح «بولوا راجود «هیلب قوج ك هدنسهراج

 نوجا قمراروق یزمدتفا ( ملص ) ناش یذ ین
 یصدنفا هاندتلاسر و ؛ شع وق هب هکامت یندنک

 رقف . یدا شمراقبج ههر* قرهلآ هنسهقرآ

 مب هدتنج ریز هللا هطط و دلنمدنفا (مءاص) تات اک

 ىلع ترضح یرلفدلوا شمروم « ردمراو_ےموق

 ضعمإ رکید هدنقح . ردیوص ند( هضر) یفنرلا |

 رم ترضح . ردشلوا رداص یخد هفرث ثداحا

 ییدلب نیبعت نوجما باختا ین رلفلخ هدننافو 2( هضر)
 نامز ك( هضر ) له ترضح . ردنداروش باعا

 نامعترضح رار هليا (هض ر) رز ترضح هدنتفالخ

 ه(ابدر) شيام ترضح ناشبقلاق هبلط نمد ك (هضر)

 یا ص ترضح هدنسل رک لات بواوا عبا

 ؛شغلو هدنسهرام لج روهشم یئراق ه(هضر) |



 حل ط
 (مهلص) تاد اکر غف هنسبدنک ندیوضتم بناجو
 ندیرح < هعذلوا راطخا یزوس درابم رب ك مدوا

 - تک مو لا یینیدلوا شماکچ هفرط ر «هلدب فک

 ندنباح مکح ن ناو نانلو هدنفرط یرلب
 اتم  هلیسعا تباصا هنیزید كقوا ر نالبتآ
 بانج (هضر) ىلع ترضح .ردشعا لاحرا ادیهش و
 «بودیاردک هداعلا قوف هل | ربخ یتداهش تن هلط

 ندنز و غار وط هللا كرايم قرهالغآ و ؛ شقیک هاب

 ناو . یا ت ا ینزام یسهزانج «ك ,هلیس

 ارابتعاندنوکو EE ص ندکدتنا یایخ و مکح ن

 « بونود هنامک ن نابا هدمب و «شع٤د مقساا ماقتنا

 عد « مدرړدلوا یر ندنرالتاق ڭكکردب

 . ردو
 9 ندەا هةشر نده رنا اا ا

 : ردیا كیاذ چاق ر ریز هحو

 A كا رش ث ثا دحر هک (یراصنالاةطط)

 هلط ) سم .ردشعا تاور ننک تک یلغوا

  دنفا (مهلص) لسرلا رخن هك( یراصنالا ءاربلا نب

 «هدلاح ینیدلوا باش یدنرلف رشت ین هدم كرم

 ىنرللا كراىم ‹«قر ۹> هب یود ترضح لانقتسا

 یشدلوا ش

 یزکیاره زکدبا ما زکه سرتسیا هن ره اکبو روا
 نديون تاج هدنةلهتسخ .شعا رد مرضاح هنارحا

 .هزانج , هلغلشالک | کچهدبا تافو «قرلروس تراز

 قفد هیعک هلط ,هدهسراشمروم هتم ینرلل رعاح هنس

 ۳ ( معاص ) هلا لوسر ترضح .بودا تافو

 تدص و یینف د نازک لرو ربخ «نوحا قمالوا تجز

 هعل [ رب دوا تاتماک شف نوک ییرباو ؛شعا
 كرهدیکه رام باععتسالاب یلاذ چاقرب ندباهگا
 ن هلط ا ردرلشمروم رارک ینزا# هزانج
 یدوار كفرش تادح رب هک( جالا دردص یا

 قرراا هل ) بس . ردمف فلتخ تګ ء بولوا

 دیبع یلغوا ,بولوا ندهرح باعا هک( یراصتالا

 دیز نب هل )
 .ردن ردارب دز ن هحراخ هروک هنظ هک( یراصنالا

 هللا دمر ن هلط) بس و ) یتملا دهس ا هلط ) بس

 تیوب نیرسفم ضعإ هک (یهتلا یثرقلا عماسم نب
 ور <« قرهقاب هنفب دلوا یو هنرسا كنیردب هلی |

Eردشعا .تافر . 

 بهاذ هنفیدلوا اط ترذح نالوا ندهرشام

 هک (یسوالا یراصن الا تع 5 ہلط) .ردرلشلوا

۳۰۹ 
 ای ER هماع بونلو روم هدنسانع بجا

 ادا ن | برح هک( یرضنلا ورمن هلط )-.ردشلوا

 زب هلط ىلط ) س .ردشع| تیاور ندنسدنک دوسالا

 زهنسیدنکر یر م یسیلدازآ هک ( یعازلا كلام
 ن هیوامم نت هل راس هر E تاور

 ك ارش ثبدح را هدنةح هدلاو تیامر هک( یلسلا

 نالوا دېش هدنس هعو و تبنح س ءردنلق

 . ردرو ذم هطط رب یخد هدننايم

 رم هنسهدام « هللاب قفوم » | ۱ هحاط
 [ ۰ هللروس

 ارح هدننامز هسابع تفالخ ۱ ها

 كنکو لم رهاط ین نروس تموکح
 ۱ لوا یس وم كټ هروکذم تلود «بولوا یسیعکیا

 "بردن «هدنخم رات ۲۰۷ .ردیلفوا كنینیهأا وذ رهاط

 کاح ار تب هفیاخ نام > هنرزوا ینافو

 ر هلا هر ندا جورخ هدناتسس «بولوا ناسارخ

 نکا صالتسا ییاتسس «قرهشایغوا تقو یلبخ

 اء یردار و ؛ شا تافو هد ۲۱۳۲ «هرکص

 1 روا یب هنس وا هن یلع یلغوا . ردشلوا یفلخ

 رک ريشبلاچ ا یثروش نالوا شا روهظ

 3 ی لوتقم

 ۲ ,) و ی نده اح “ااو

 ٩(یا ین املا یتلط نم ىلع نب ۱ ۳
 : قو میم ندنفرط یوق « بولوا ندهماع لها

 شلوا فرشم هلمالسا .كرهلک هیون ترضح

 پور دبای فیرش مماج رب . هللدوع هنیدزن یوقو
 رق یلغوا ۰ یدبا شمربتک همالسا یخد ینموق

 هوخ ایدز ن قاط) س.ردشع | تاور ا مک

 2 ردس وار كف رش ثادح را هک (قلط ن دژ

 ۳ دم «بولوا رهش ر هدنسل كیا

 ومالا مکا نب نجرادبع ۱ هک ملط

 ۹ 1 6 ربهاشمو «یتغر دنل وا 2 ندنفرط

 ودنا ناس یوج توقا یتفیدنلو یئشنم كناوذ

 لس ) ہدیتک ری ک ۱ ءبولوا یبرعم كن (هقنامالاس)

 3 .ردطوضم هدننر وص

 رب هدنس هرآ هقرب هلا هردنکسا

 گوجتوقاب ینفیدلوا ةبصق كچوک ۱ گ
 «رویدیا ناب

a1 



 ندنسارمش یره نر وا یر 3

 « بولوا ند کاب اضق قیرطو 7

 : ردك 4

 يک ایدد زاد فاش ېک هچرک یول یا 13
 زویلاخ هعاص هدلاع ندک اپ قشع كيل ر 8

 هعسا هدر هبط رق هد لانا

 ضعب « بولوا هبحات ر نا ا هطالط

 یوم توقا ینفیدنلو یس ار طقسم تن هات

 - رویدیآ ام

 | بلط] 1

 نب بالك نب هرهز نب ثراحا نب دبع نب 3
 ندرلنلک همالسا لوا لا هک ( یرهزلا ی 3

 < ترعه هشدح 2 هلا بلطم یردار « بو

 نب هقرع نب E .ردرلش | تافو و

 EN اک یلغوا هک ( a هاب

 ني بهو نب ري نب ےدلط سدع وا ) سر

 هک ( یدبعلا یشرتلا ةسم نب بالک نب صق م 9

 ( بلط)ادیع تش یرا) یهاندالاسر هع 3

 ترعه هشبحو ندرلنلک همالسا لوا كا « بو

 ندانحاو ؛ء ؛ش ملو رضاح هدنسازف ردن .ردند

 : ردشلوا .دنبش هدنتسارف كوما هدنباوو 9

 كاد چوا رز هحو ر ند ها

 دف نا ره زا نا ردیعتا

3 e 

 یدسالا لفو ن دلوخ نی) ۱ 0

 ندبرع نامجو ندهباح ( یسقفلا ل ٭
 دزن هلدفو دسا ین هدنلاس یجنه فنر رک بزلوا
 یامدا هدنتدوع هنتکلع ‹«كر هلک هیون تر فح

 رارض هتسیشراق ندیهانلاسر بنا ۶
 e ؛ شارو لاسرا یدسالا روز
 عسوت یذوف اد هد ورن ك

 «ندنفب دلوا بات هتسیدنک ئل ۱

 یرلترضح دیلولا نب دلاخ ندربک | قیدص ترضح
 هاش لوا بولغم هؤ دول «بولوا رومأم هه

 (هضر)رمع ترضحو ؛ شا املا هب هنفح ین ءبوچ
 یریف كوس هدنسازغ هيس داق «بواک« مالسا ه ز

 . یدیا شلآ هراب چاق رو كا

 كنی رهش ( هدلوت ) عن ۱ هام 3

 . ردم” و برعا دع ۳3

 [ .هلروس تعحاص هنسهدام 6 هداوت »

 واو ەدە اسا

۱ ۱ 

 جن ط ۳۱۷
E 10 کا  

 گرا یر هو نیو |
 . ردنشلوا کا هتک د ےکح یلفوا

 EN امام

 یوجتوقا یغیدلوا هبصقر هدنتل | ۳

 . رویدیا نایب
1 

 ۱ جی

 ا اوشمط

 رهش رب یزکس قاس هدنسیقرش بونج هرتمولیک
 هن رپ (هسی) .ردراو یسلاها ۲۹ ۸۸۰ .بولوا

 هدنجما تی هووا رب لقلقاطب و وا لاح )ب( میان

 نوتبز «دغاک هلناجوسن« كراو قوماپ «بولوا عقاو

 یلتیلکهلبرا ناغغابدو یره راف هراس و بارش یا
 توط هلب رلغاب هدنفارطا ۰ ردراو راج نویماژ

 كب یراعثا صوصخ ههفصت یلاوه و یرلجافآ
 راک شوک هووا «قرهلدوروق یرلقلفاطب . ردقوح

 وا جک یساوه و ؛ شلوط هلرهیفیص و
 نا ناهلس نا طاس یتوناق هد: ریه جرات ۹

 مع » یغیدل وا هیصق رب هدسراف

 .هردروک ذم هد « نادلبلا

 مىق و كناتسراحم ( 1601065۲721 )
 Yoo ڭكىەتشي و هدد سدي ونجح

 ۰ ردشم

 تدم بيرق ههنس زویکیا «قرهنلوا حف ندنبناج
 ۳ و ۱ هدنة ات تگ كټ هناك تلود

 هبصق رب هدر لحاسو هدند و دح یه ناسارخو

 ینیدلوا یدس رب نيتم ردق هزکد ندغاط  بولوا

 قاخ-رف (Ne نده راس هدناتسربط

 ناحرح تن ا:س ربط و هدهفاسم

 ۳۰ هبصق و .ردروطسم هدنراب | مالسا نویفارفج

 حف ندنفرط یصاعلا نب دیعس هدنسیرعه رات

 هر دشمال وب یس أر طقسم تي العریهاشم ضع)

 هدنتلود شک | م یني هداصقا برغم

 اس قونج بع كنزاغو هتبسو

 .ردتفلوا

 | هجنط

 كاف قرهلوا هدنسش راق تي رضا هر زحو هدنلح

 كدکك اصو ۸

 « ینیااها ردق ۲۰ ۰۰۰ ء بولوا هلکسا و رپشر

 یر « یسهءافر هللروس ر لاق ندنف رط رلیل یک رو

 و دن رب رع لامش هرتمولک ۰

 كلشيا ۶ ینارش ماج ٦ هرزوا قاوا متصم و كوم

 . ردراو یرلهیفیص هلبراهعاب هدنفارطا و یترا ج ۰

 اسم هنتمافا كرلىلايوروا هدرمشو زکلا دک اص

 یراریفس هنانسا و هسنارف و هرتلکنا ,هلغغأوا هد



 ط ان ط

 ؛ردیا تماقا هدرمشو یراسولنوق هراس لود و

 هرلیلاپوروآ .بونلوت یخد راجت یابوروآ لیخرو

 ۲ ۰ و ندنسل اها ۰ ردراو یسهلحم ر ص وصخ

 . دنلوا جار جا ندهنابسا 6 بولوا یدو هدیردق

 فوبلم ۲۲ یونس ینالادا زدم هیاروا هد

 | هدنرهدار قنارف نویلم شب ترد یناجارخا و
 هرونلوا ارحا هلتلود ۳ ینصن كننراجت بولوا

 ندنفرط رلیلهکیتف « بولوا رهش رب کسا تب هی
 هرکص و كرابلامور هدعباو .شفلوا ناكاو طیض

 « بوک هنطبض كرلتوغ یهدهناساو كرلمور
 كلام ندنفرط ريصن نب یسوم و هبقع تبا
 ندسلدنا كمالسا لهاو ؛شفلوا قالا ه هبمالسا
 كرهدباهجاهم هلتامفد رلیلزیکتر و هرکصلدنج ورخ
 هدنسل دالىم خیرات ENA و ندقدلوا بولغم

 ؟ شلاقهدنلا كرلن ول كد هن رات١ ٦ ٦ ۲ «هلبرلغ | طض

 هنلارق هرتلکنا قرهلوا زاهح هدروکذم جرا و

 قنارف نویلع یللا هتنایل و مر رازیلکنا .كرهلرو

 هلب | هل لاۋ هد ۱۱۸۶ هدلاع یرلکدتا فرص

 روکذ م «هدنرلقدلوا روب هکءا ماست همالسا لها
 یا مګر ر ًاربخا . ردرلشغعا مده یمتخر

 ۔ امور .ردشلدیا رونت هلشرتکاا یر هداح میعلشابو

 هدنسارح تان رفح .ردراو لو وص کسار هل اق ندرلبل

 لزوک كب یسهرظنم ًاجراخ .راقیچ هقبتع راثآ ضمب
 تبقا .ردقو یفاطلو نسح ر E هدهسنآ

 یمعا قرت هدب ربا « ندنغیدلوا هداز كب رو

 .ردلومآم

 بول وا هبصق ر هدنرق رم نا ةرزح ۹

 .ردسآر طة سم كاا مهاشم ضمب 

 هد یسطع) كريهاشم و اع فورعم هلق ( یزنط )

 هردندنس هل ( زنط ) كدادغب

 ن دما رصت وا ندلا نعم ) ۱ 1

 ندارعشوالعریه اشم (قازرلادبع ف

 هیماظن هد دادغر هدننامز كلملا ماظن هحاوخ «بولوا

 قوح رو ؛ شلو ندنراسردم ی-هروهشم هسردم

 « هسارطنط *و دص 2 و رامشا ییخر هلت اما اتو راثآ

 هک ردشقار هروهشم هدیصق ر نیتفاقوذ هلساونع

 ٠ ردوش یبلطم

 لای لابلل اب تابلب دق لابل لخ ای
 لار لازلزلاق لقعلاو ییتلزلز یوتلای

۳۰۱۸ 

 اها .ردنراصع ندشک ۲ Y7 یسلاهاو هرم |

 او ط

3 

< 

۹ 
1" 
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  eكه رهاق ۲٩۹۸
 جاقر كلو هدنساب رع لاعت هط نط 2

 او هدنګا هووار تبثم كف قرهلوا هدنقرفت لحم

 تی ردم هس ض هدنءطاقت لع كنطخ لو ریمد

 1. ۰ ءبولوا رهشر یزکص كن اق هب رفه> و

 شنا هلیس هبرت كن رلترضح یودب دجادیس «ییلاها

 الوا غلاب هکیب شب یمهبلط « ی رش مماج كوبر

 وز «یسهسردهر روهشمو كور هلیعسا « هدمحجا »

 ونس نانلوا مج یدک كم زون جاقرب ندراجو

 ۳ .ردراو ینراجم كاشیا كبو یرازاپ چوا
 وب ریمد هلس رنک كنب رالوق لہ نالوا اص

 نل وب هدنسهرا هرهاق و ناب هلا هبردنکساو

 eu ¢ هلکعا دس زر یتس هرات تمه

 وکذم هروداتاقر هطایمد هدهلوا یرپش یعچوا

 وکر ب كرهش هقشب ندهسردمو هرو فا رش عماج

 1 . ردقو ینیزو یسهیلاع ةينا
 تنافاضم ( هنومرق ) هدسلدنا ۹

 E 2 هبصق هر ونط

 رزغاعس یزکد كنتالو ندیآ 1

 ۴ با: درز سارط
 و E لوق رب كنغاط ساتوخ قرهلوا

 راک ندنراب لحاس فاجقا مبا هسردنم

 لا « بولوا هبصق رز یوکس سو عقاو هدهفاسم

 وا دارت و بسم الماک یروصقو مور ی ۰
 ها یاو هبدشرر ءیسا اھا ۱۰ ۱۳۲ «هرزوا

 یمهسردمرب .یدعسم ٦ ینیرش عماح 3 «یتکم

 اص رو یار «یناخ ۲ .یهزاغمو ناکد ۵

 تمم یساوه .ردراو یرازاب رولبروق یلوک همجو

 لاب ی ییوص نیزاب قجحآ « بولوا مالغاص كيو
 ارطا ۰ رونلوا لامعا زب عون رب یلقینایط هدهبصق

 ول زکر .ردقوچ یخد یرلغاب «بولوا تبنم كب
 دولوا هبصقرب یکسا كب .ردطومم هلبا هسوشرب
 یب .ردنو نظم یفیدلوا ( ابا ) یعدق 2

 ۶ « لزیکد سفن و یارس یوک الاعث یس

 E ةنم ابونج <« هل رلاضق جاغآ ا
 کم ندهبرق ۷۸ « بولوا طاع هلب رلز اس ندیآ

 3 TAYA یس هيیطس هحاسم ءهدلاح یغیدلوا



 فک همش ندمور ۰ نانلو هدر

 قاشاطو قلغاط یسهدایزندنفصن گكنسیضارا «بو
 يلهرتمولک عدم 4۰۰ ۰ ندهب هلاخ *یضارا ی یب

 .ردنرابم 9 ٠ E ۷ ,ندنامزو

 3 اک بولوا عفن مو قلغاط هرزوا تموم 1

 داروکذمرهن .ردهدنلخاد یسهض وح یاجقآ روک

 لصاح رداو زودو رلهووا ماطر هدنوا را یر

 ینال وصحم هععاشاب .ردهداروایرارب تبنم كا «ب لو 1

۳17 ۳۹ 

 تاناوبح .ردنرابع ندموزوا لی اب تب 5

 یلادلوت یونس كرلن و « بولوا قوج ید یسه ۱ ۰
 یسهیعانص تالومصم .ردهدنرهدار ۷» ٤ ۱۱٩

 .ردمالغاص كي یساوه .ردنرابع قدر ر

 هدنتهج هنطآ نم هدننزق هصنصم ) ۰ ۳ 6
 ااو 0۳ و هبصقر ۱ هب اوط 9

 مکحتو طبض ندنفررطهفیلخ نومأمو «هرصاع هلناءفو

 هللا هبوام نب دیزب قحو هده رع بتک یفیدنلوآ
 هلسم نالوا شاردنوک هنسهرصاح تان هنیطتطسق
 كس و لطاب .ردروک ذم هدنرامشا شعب فاكلملادبص ۲1

 یوم توفای یتنیدنلو روطسم یخد هدنسهفارفج

 هرومعمرب هلتساوت هدرلاروا هدلاح یی دمش . رودیانأب
 .ردکر که سل وا بارخ ی و۲ هصیص+ هدو ,ندنکی دف

 دنق رم" هلبا اراخ هد اءاروام

 قوح E 1 ۱ سواوط ق

 هد « نادلرلا م » یغیدلوا هبحان ر هللا هب 1

 ۰ ردر ۲
 هدننافو دا رذنکسا دز ¢

 ییدتبا حف د )رک تایی و ۱ كوللا فأ اوط 1 ٩
 کت كنرارادرس ندبا میسقت هدنرلنس نام

 دارلن و و هننارادمکح رلتلود یراکدتا سسا

 هردعسانت رو هنکو لم ناساکش | ندیا روهظ « بز

 5 2ام تا دارلیلامور و هن روهظ كنار ی و

 . ردرلشمروس مکح ردق هنس ۳۰۰ كوتا وف
 لود ندا روهظ هدنضارقنا كن هبوما كولم ه

 سیسأ:ندنضاقنا كتلود كوسر هلو راسو هبهریفص
 ما و ًاضعب یخد هراتلود كچوکو قرفتم نانلوا
 [.هلیرویب تەجارم هنصوصخم مسا كانبرهب ] ۰ یی

 «اشایدو » و « اشاپ ر

 «. هلروس تعجاص هنر ۸

۳۹۹۹ ۱ 

 ۲" هرق»] هداز یثاب یجوطو | « هو
 یاب یجوط 19

 ر و ط

 ةدنف هلا هطلغ هدل وناتسا | ۰.

 آور و دراز از ۱ هب اخ وط

 4 ,هلنخ وب هدنفارطا كنس هاخوط تلود «بولوا

 1 ردشفلوا همست هم |

 ۰ ندنطاطخ 7 ۰

 ا رب ۱ یه ام وط

 (نیدلا لو نب نیما دم یجزاب) ییجنرب
 یهدنسیشراق لاج باب .یدبا یتاکیرلاغآ هد امسلاراد

 دو .ردراو یرلب زا ضع هدنعماح افا رشا یخاح

 ۱ . ردنوفدم هدنراوج یسهرت اشاپ
 تل ندماما دک ( یدنفا دوم ) یسیعکیا ین

 « بون رکوا
 هنطخ كش

 > هدکدشا مد ۶ بوزاب فی رش فڪع٣ رب [دیاقت

 و . یدیشلوا لئان هنناونع ( یلاطلس رسلا بناک)

 .ردظونحم هدنس هنا

 قلعت طخ لندن دبصع شوردو ی و

 . یدبشلوا لخاد هنو امه نوردنا

 هیفوص ایا فبرش فععم
 ۰ ردشعا تافو هد ۷ ۰

ر اشا لناعع لاو ظ
 a ا هدا

 ا
 هلروس تعحآص هنسهدام

 «(لاپوط )اشاد »] )| اش اب دم لابوط
 ۰تعحاص هنسهدام

 دیزاب كن ال ۱ هم هم

 ات هرمز یی | علق قار وط
 ولیک ۱ ۳" گلدن زا <« بولوا هبصق یکم ك

 هرتمولرک ۱۳۷ كمورضرا و هذن لامس برع هرم

 میا هنبوص داصو هدنکا كغاط هزوق «هدنقرش

 ولبک۱۱ ندندودح هبسور قرهلوا هدنرزوا كار

 ندیک هنارب ,ا ندنوز رط . ردعقاو .دهفاسم ثالهرتم

 هسوش ر هناخ ( نایلس الم) یهدالو ناوراک كوس

 هردهدنرهدار ۳ ۰۰۰ یتیلاها . ردط وب ص لا

 ۲ نام ا اب و

 ۰ ردراو قح هبصق ر هلعساو ید هداف

 AS :ر دل وا یرکید م تكیارسلبح

 مقاو هد نفاس تك

 ندا والا یک ا هدننامز ییونا

 هبصق كج وکر قوج یرل هع اب شلدیا ید

 .رودیا ناب یوج توقاي یتفیدنل و

 غاط هدیطن ناسل هلکو ب ۱ ر
 یتسانعم

 انعم و یخد ہد رع «بودیا هدافا ] 2ک



 رو ط

 هلتفاضاهرلمسا رکیدو زکااب «ندنفو دلوا لمعتسم هلا
 . روط ) یرومشم 3  ردغلوا مع هرلغاط ماطر

 «بولوا عقاو هدنسهربزح هبش انيس کرد ( انیس

 « دننطسلف س ونک هدتس هدام » اړ س « ینلرعت

 هدنرزوا .بونلو غاطرب هلم اوب یغد هدب رق ه ربط

 یا لداعلا كاللا نب یسع مظعم كالم نده وا كولم

 هد ۲۱۵ هدنرقت كراکت رف هدو ءاثب ف را یک

 هلعسا و ید مدننرق سلب ان 7 فار

 ليام-ا ترضح (م) میهاربا ترضح «بونل و غاطرب

 س .ردیورص ینیدل وا شمبچ اروا نوجا میذ یام)

 روناخ هدنرق نیه سار هدهریزج یغد (اتبز روط)
 اقم و دقاص شم « بولوا عقاو هدنناب یاو

 یخد (نیدبطروط) --.رونلوا ترایز هلففآ و تام
 كفاط ر لصتم هیدوح لبح هدشرق نیبدصا

 .یدیا هبیصقر هدنکنا

 1 اشاپ دم قاروط
 قاروط ) اشا د » |

E »(—ارم  

 قاع” رمزا كنتبالو ندا ۱
 ر رار هلا هدنایرت هاو و له روط

 « كننوک» | .ردنکح ندهبرق ۰
 [ .هلروس تەجاص هنسهدام

 «بولوا هسحاأت

 (یدنفایفیف 2 2 ۱

 ۔العو نیطاطخ ربه

 حس لدیدنفا و 1 یحرو .ء بولوا ند
 ندنرارکید هدینرلطخ یلجو قیلعتو ینرلطخ هعقرو
 ضو عرب .ردشعا تأافو هد ۱۰۱و نو ی

 هدار نوسروط

  هلنناونع « هلق »و یسهلاسر تازعحم رب هلبسهلاسر

 یسهیشاحرب ماعان هنحرش هیفاک كنيماجالم هلیس هلاقمرب
 .ردراو

 ناطاس تلود نسوم )

 یرود یزاف ناخ ناق ا

 یداماد كنلابهدا ء بولوا ندنسالع ریهاشم

 ندملا راشم یهقفو ثب دحو ریست .یدبا یدرگاشو

 سیردت و یوتف روما هدننافو كوا ,بودیا سردن
 باعسم و دهازو لام .یدشخل وا هلاحا هنشدنک"

 . یدیا تاذر هوعدلا

 | رطوط

 همف نوسدوط

 ۰ هلروس توهد>

 -اص هنسهدام « موتروت » ز

۲۳۰۲ ۰ 

 اھا تاناوبح ۰ ردئرابع لدهزبسو هوم نوت وت |

o 
< 

 ۳ لود 0
 و وقهرق ( كد ند)اءالع

 ۳ ر ) | ىلعدوط
 ریشم « هلترېه هفرطوب ندناتسکرت هدننامز ناخ
 دیو تریشع .یدشعشرب هدنتهح رکی ابد رارب
 تروج نام هرق ندندافحا «بولوا هدنلاحیربماو

 و ؛ شعاكلاع

 ۳. | لیوحم هتلود ینراما نسح نوزوا ینوروت

 دنا ( هصق هلرکد ماو )
 ۱3 ۳0 هارکد )| لدوغروط

 «بولوا اضق رب هدنس هشوک یی بونح كواعسو

 1 ۶ هرابمح قآ "هل مش ءاسینغم ندنتهج یلیغ لامش

 خد ندنتهح یلرع بونحو اد هل راضق للص

 ج ا ۵ صع ص غاطو هعلبا هرددو دم هل.غ اعس ربمزا

 YY « بولوا بک ندهیرق e رارب هلرا

 ی ۴٨٣۹٩۰۰ كرالنوب هک« ردراو یبیلاها

 61۰۰ و را 6 ۰ « مور یس ۲

 E هردیدوپم

 ؟لهرتمولک ۵۵۰ ء بولوا هرتمولیک مب مع ۷ +

 ۸۰۰ ندهبلاخ یخارا قرهلوا قاش 3 قلغاط

 زداع مم .ee ءو «نامروا یلهتمولک

 ترابع ندنرلک:ا كنغاطز و ییونج مسق .ردنرابع

 فا مربا ( زیدک ) یسیلاعث مق و «یلهضرام ,بولوا
 .ردنرابع ندرءووا دتع هدنتهح یا كنسارحم

 :بولوا بصنم یاچ یا رب هدنلخادبأضق هروک ذم

 3 ندرمزا 9 یراق زکر یر كرلنوب

 و یطخ لو ریمد ندک هرهشالا ندارواو

 :بولوا تبنم كب یغاریوط .ردبا
9 

 موزوا «قومای هلا هعونتم راخذ و ال وضحص هوحاشاب

TN 

۰ 

1 
A 

 هس وت هدهباسوا «هکعا تبع

۸٩ 6 ۶۰۵ f 

CETTE: Xورم  

 قش یتسدل اهم حبق

 ردروهشم و قو یرلیدنه زکلاب «بولوا زآ كب
 ۳ یشال میانص .ردلوبقم كي هدیرلن

 لوفشم غر كالاها .قرهنلوالامها یدتمارز
 بولو دوحوم بکم ه٦ هداضق لخاد .ردنراح

 3 .ردنا ماود درک اش ۱ ۲۱

 هلروط

 3 تیوب
 زر لا مش كنتالو 9

 .۰ هلروس تمجاص

 ]لک و



 75 0 ضو ناشکسا هوا بقا

 هدنساضق یا رسق | كنف اعس یسییونج (
 هدنغان وزوا تعاس ۳ ۵ نیشبق یسهرتاد طرح ۾

 ۷۰ تاو ۰ قجنا .یلنرد و ۴

 رخت نزاب « بولوا یلزوط كم ینو ص : ا

 هدنفلنیلق هرتغناس یتا شب «بوبوروق لوک هک
 ۲۰ یونس ندزوط و هک. ربااق یسهقبط زوطرب
 هدنرلت الو هرش او هنوق بول راقج ردنر 6

 كنبرب بوتلو هطآ ٩ هدنګا كوك «رونلو8 1

 رب یواح ییوص یلتاط هلیسهارخ یوک رب ه هدر ۱
 (راصعجوف )دقیق رش لا 8 ر

 یخد یان یلوک ر اصح وق لوکو هلنغ و س مق

 رزرو

 ۰ “ ھه او 2 2 3 ۱

 را ا ۱ هلزوط 1
 كلشیادلا فنهروکذ م*ءرب زج .ردیسهلکسا كە

 . ریشانب هاروا یراروناو هتسو «بولوا یس

 .ردزاو یا كوب هدر
 هنس و ه دنعسف ق لام تل هنس ۱

 نایکود هاچ یاس عیات 94 ۱ هلزوط - ۱

 هلبرلتفص ( ریز ) و (الاب) هدنرزوا یسهرد (۰
 .ردراو هبصق یا رولیریآ ندنررب
 هدنساضف ملا فر قلم هام ع 9

 وز هلبا دو ۱ هلزوط

 ندنفقوم كنطخ لوب ریهد دیمزاو هدر

 نوتز «بولواهرقرب كجو هدهفاسم قلتعاس 1

 .ردراو ینالوصحم راسو هزبس «نوتو < اا

 هرتمولک ۲۰ دكدمشم هدناسارخ ۱ رو 3

 یرلهارو هدنسبع لام ردق ۳

 مالسالا لبق « بولوا مدق رهشد نانلو در

 هدمالسا رود لئاوا <« ی کیفی دلوا شف وب روهش

 . یدبا ندننادلب كوس كلا و روم .كناسارخ ی

 نب سوط و ینفیدلوا یسهدرک انب كدیشج اار 1
 مازتلا ینکیدلدبا راما و ددج ندنفرط رو

 قالراپ كا كن هىمالسا فراعم و تبندم .رر

 ایکح یکن یدلاریصن و یلازغ ماما «بولوا ندنزک
 دیشرا نوراه .ردشم ر دشت ارعش یک یسودرفو
 یوم ن اضر لە ما «یک کی دتا تافو هد و

 i هفیلخ نومام ید یراتارقع )ار( م

 لاو ۱ ۳4 1

 یر

e 

 4 طه 0

 سوط
 نفد هدنس هرق ناف ,بولوا دیهش هدنراوج سوط

 قفدم كملاراشم ماما هروکذم ٌهیرق .ردرلشغلوا
 ی بسک هلشسانم قلوا
 > دآرهدیا نطو لق هباروا یخد یسلامها سوط

 رهش ر كوس هلیمان ( دهشم ) هبرق و هلامز رور
 واوا تا رح سوطو ماا یلاح

 ندنرلنامرهق عدق نارا (رذو ن ) ۱
 ۷۳ تا یرد ۳ سوط

 هناروت هلرلن امرهت راسو 1 لاز متسر هدننامز
 و « كرەدىا هب را تدم لوط یراق هبا س ارفأو

 ینادناموقشاب كنب رکسع ناربا مومع هدنرب كرل هراحم
 هدنرلنب < هلکلک یراق 1 . یدشلوا

 . ردشلوا لوتقم هدلسدرا « بولو عوقو ه رام

 ی قرهلوا جوزم هلنافارخ هدهمانهش یلاوحا كنود

 ( سوط ) نایبلا فن آ .ردندنسهلج تایاور نانلو

 یغیدل وا یسهدرک ریمل او ان كيوب كترهه |

 . ردنونظم

 ت غ كنا لاتا ( 8 ۰

 لوا ا 5 ۱ هب امس و ط

 ۷۳ هد و یلامش ضع 4۳۱4 لا ۲ ۰
 هلسلس نینآ و هدنرهرا قرش لوط ٩ ۰۸ هلا
 هلحاس یک هدنسشراق یسهر زج هقسروق ندنلایج

 یرمواو هشرام ًاقرب e ا .| "الاهش .رولوادتع ردق

 هلب کد نامربت شد 1 بي ع .هلبرا هطخ مورال و

 هونج ندلاعش . رددودمو طاع هللز ژروکهوجو

 یسلاها .ردهرتمولیک ۱۰۰ ی او ۲۰۰ امرقت یو

e ۱:۰ ۰.۰یرهش ( هسنارولف) یزک  

 هعاشاب یخد هنروویلو هنایس «ویچرا .هژرب «بولوا
 لابج ءهلسلس نیننآ مدنعسف لاج قرش .ردندنرارهش

 لابح .ردنا هض رام زا یرلفرط راس تولوا دتع

 كب هطخ وب هلن امرن ندهروک ذم

 كوا ما نرک هنسهطخ موال قرەقآ یرغوط

 . دح لیخر .ردرمو وترا ,هنوربموا : ی رل هوحاشاب

 ییطسومف كنلحاوس .ردراویخدیرللوکو یرالو

 فلت یاوه . ردر ر قاقاطب هلم“ ( همرام )

 هب ود>ح او نما ها اس

 یار وط ردفطل و میالم هرز وا تموم «هدهسلا ,

 ارحا اقسطن هنف یخد تعارز « بولوا تبذم كم

 لزوک هلتافو هرس هوم «راخذ یلبخ «ندنغب دنل وا



 س و ط
 «رونیدیم هاب كنایلاتبا قح ههطخ و .ریشیتب راک
 یک هبرهش و ههراقم و یتا نوتز هلرلبارث لوبقم
 « بولوا قوچ یغد یلاناویح ۰ ردقوج یناجارخا
 « هوبج .ردرومشم یرارتسا هلبرلن وق صوص ا ىلع

 را ص ص لزوک « زوط «روک «دروکوک «جاز باش
 ؛بولوایرلباكب فراعم .ردراوهدیرلن دعم راسو
 نونفلارادلوسررب هدنرار مث هنایسو هژسو هسنارولف

 تایمجقوچرب هلرلبتکم راسو هیلامبناکم ددعتم هل
 كلا كنهجابلاتا یلاسل كل هناقتسوط . روینلو هيلع

 یرهطخ راس تن ایلاتا «بولوا یصصف دلا و لزوک
 وا ذاخنا یربرحو ییدا ناسل یخد ندنف رط یسا ها

 .ردكلشياكب تراجتو یرلبا كب یخ دمیانص .ردش

 اتسوط ) و (رورتا) ًاعدق یسهطخ هناتسوط
 دوخاب ( قسورتا ) یسهعدق لاها « بوللوا همست

 موق 5 ندنماوقا جل فورعم هلع”ا ( قسوط )

 یر ؛ شیک الاغا ندنف رط قادژانرآ هک ءیدبا

 رلن وب یکیراکدریو هرلبنانوب رلجتالپ زانلوب هدنفرط
 .داقتعاو ندیدنک هرلندت ال نالوا یراوشموق ید

 یربطاسا نیتال و نانو ,ندنراکدریدتا لوبق ینرل

 . اقسوط ۰ ردهدنناسل جال, یرلمسا كنس هذاك ملا

 یلح هل راسل نینال كنهعدق طوطخ شمب نانلو هدهن

 ندنماوتا ج, . ردشمامهلوا نکم ردق هب ی دعش

 زکلای شلاق هدنرللصا لاح قوح زآ اذهانمو لا
 یهدقدوارا درلقسوط و « بولوا رادوانرآ

 یک یتارف و یخد یرداحا سا هل را هقس وط

 اوت قاس دارا كيهروک نم طوطخ ءندن کی دشا

 هردزس«مش ینح هنلوا قفوم هساشیل اح هناخ ها

 درک یایوروآ رب اتکا اواز هدرلن وکو ۳۳

 ( ایجرف ) نالوا ندنماوقا جسال, هن كرکو یرلن ون

 ماطر یرلق دلواشار هديل وطاب | كنس هم دق *لاما

 ید ادام < كر هديا لح هلرناسل دؤانرا یطوطخ

 ینرلقد-نلو ررح هدناسل ر زسقرف ندەحدۇانرا

 . ردشعا تاشا

 هدنسهدام « ارورتا » یمهعدقلاوحا كن هناةس و ط

 هدندالیم نرف یجدرد . ردشفلوا نام و رک
 ایلاتیا هلیعسا ( هیقسوط ) « بولبدونوا یمسا ایرورتا

 ؟ شمن وق هنمکح قلابار كنس ( هسود ) امور ه دع) و

 مست هل هقود جاقرب هدننامز یفوکح دكردرابمول و

 ی یا
 فود (تاوپما) کری كلا كرلت و « قرهنلوا
 تاق بوط هرکص ندنالراش . ینا شفلو

 ۲۸ es « بوریکه ننروص قازیکرام رب
 هلوارادای اد هنخشرا" ۱۱۱ ۵ ندنسپ دالیم جرات

 ور كن رلکرام هناقس وط هدیدالرم نرف یح وا

 خ دم قوج كم هدننیعت و باخا دا رلاباب و

 االوا یسهزکرام كوص تان هناسوط . یدرولوا
 2اهبه هناقبناو ینرارب قاطرب كنتکلم ( هدلمنام)
 7 یس ونح مق كن هناتسوط هدنناو ء هلفلوا

 ژب ,هسنارولف نیش رکبد ا

 وک رب هجرا یرب ره ندنرارهث كو- یک

 توق رب لوس ییضعب كرلنو ‹«قرەلا یناکش
 لو توق ندنسهلج یموکح هزي ادتاو ؛شعا

 ر زب «بولاح هبلف قم e هساارولف هدعډ «هدهسرا

 E نوا . یدشعا طبض نقاط ر اهد و

 و هقول هسنارولف زکلای هدنسادتا یدالبم

 اروا نالوا یسیلتوف لا ۰ بونلو یرلتموکع
 عدم ) ًارابتما ندنخحراا ۱ ماو کی

 رات۱ ۹۶ .یدشمالشاب هک تسایر یتادناخ
 دهسنارولف ینادناخ ( سیجمدم ) لراش یجنزکس

 د۹ «هدهسیآ شعا قیرفت ییهزب و ءجارخا

 دم و « شلوا میت هب هسن ارولف ندیک هر

 یدعخا تدوع هب هسنارولف هد ۱۵۱۳ ییادناخ

 هقود ندنفرط تنک لراش هناقسوط هد ۱
 ز] هقو د سيج دم اک « قرهنلوا لوح

 ی .یدشفلوا بصن

 بیلف یعکیا یخ «بودبا طبس
 ۱۷۸۳/۸۷ ۰ یا رو هنر ندندارفا ینادناخ

 8 هسرزوا یلواضرقنم كننادناخ سجدم

 ۳ ؛شلریو هتنادناخ (هنرول) یفلهقود كور
 : د وب 2 دک هنعموک ایرتشوآ

 ثر كنادناخ و هد ۰

 هر

a il ۹۹۲ Tar 2 تو ۰ TF TTY GG ب i E 

 ته ۰

۲1 
۳ 
۳ 
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 و
RE aesسیب .-  

 .ىدشخا قاعأا

 و ندقدنوق هنتروص تلودر هج ربا كرهل رو

 ۱۸۰ ۱۱ «بوتلوا طب ندنفر طتراپاو هد۱ ۲

 ر غ كنور ندنلس یرهفود هم راب

 نت هنلاح قالارقرب هلیمانیغالارق ارورتا «قرهلوا

 ا هتفاروطاربعا هسنارف هد ۱۷۰۷ «هده سرا

 #9 ٩۰و ؛ ؛ شفلوا ےہ سقت هتلایا ۲ « قرهنلوا
9 + 
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 هکر یهناتسوط قودیشرا <« هنیرزوا شروش
 تاب زتسپوآ رکی هم رو دوتا شاوا ر
 کلم ندیکب هد۱ ۸۰۹و ؛شعا تدوم هل

 «قاحلا هایلاتنا ًاعطق هناقس و ط بولکح بها ۰
 .ردشفلوا ذاخثا تا هتفلارق ال اتیا هار ولف
 یادتبا هلیسیماسا كران روس تموکح هدانا

 : ردبتآ هجورب یختراوت یرلتمر

 یراکزام هیقسوط ۱۰۱ 8
 ۸۳۸ سافینوب یجنرب "
 Ato :۱, ۰ تردل)دا تو 8

 ۹۰ تربلادآ یجنکیا

 ۹۹۷ ۱ وغ
 ۹۳۹ تربمال ٤
 ۹۳۱ نوزوپ 1 ا

 ۹۳ تربموه
 ۹3۱ غوه كوي

 ۱۰۰ تربلادآ یعچوا

2 ۱۰-1 

 ۱۰۳۷ سافیئوب یجنکیا
 ۱۰۲ :., ییددزگ ۷

 o4» شکیرتآت

 ۱۰۷۵ مدام ۱

4E۱۱۱۵ یا  

 كد هنرق یش! نوا ندیدالیم نرق یکی نوا ]
 ( ۰ هلقتسم ریهاج قوح

 رلسحدم زساونع 1 1 ۱ 7 2 ۳

 ۱:۱ هبکناپ ناز

 ۳:۳۹ قیفیام مزوق
 4 دیپ یبا
 14 EE هلا نادول 3
 ۱:۷۸ نارول را ]
 ۱:۹۲ ی نت

 ۱۹۶ ۰ یا

 ۱۵۱۳ نارول یبنکیا هللا نایلوپ یکی
 ۱۵۱۹ یا 12|

CG 

 رسیدم هلناونع هقود ۳

 ۱9۳۱ ردناسکل ۲ یجتری ا
 oY همز وق يير ۲
 ۱5۷ هیدام !وسئارف یجنرپ ۳4

 ۱9۸۷ دنانیدرف یی

 ییادناخ ایرتسوآ هنرول ٤ .روهظ هد۱۸۸ «یدا شمن وق هنلاح یاهتو 3
 ۱۷۳۷ 1وسنارف یعنکیا

 ( هد ۱۷۰ روطارپعا )
 ۱۷۳۰ دلاور وقل

 ( هد ۱۷۳۹۰ روطارپعا )

 ۱۷۹۰ دناسدرق یعنچ وا

 ۱۸۰۱ و

 یغللارف رورتا ۵

 ۱۸۳۰۱ یول یجنرب یهمداپ
 A۰۳ نول یجنکیا

 ۱5۰۷ لا

 قاعلا هب هسنارف 3

 ۱۸۳۰۹ هزبلا سشود وب

 و

 1۸1٤ اجا ) دنانیدرف ۔یججوا
 ME دلوب وت یبنکیا
 ۱۸۳9۹ دناسدرف یعدود

 ۱۸۸۵ لا

 كخنموف دوانرآ ( ۲050۷969 )) ۰

 یر نرریشق يا یغیدنلو یسقنم ۱ هعس و ط

 وط هراردنک اس هدنتهح توخ كغادوانرآ, ,تولوا

 نیو قانعم هلف الخا عوف ر EY را هفک را هقس

 قرف هدنرلنب هدناعرفت شعب « هدرلهسا یا هتادام

 راهق سوط .ردنلقرف زا ید یرلناسل « یک یغنیدنل و

 اهد , بویغا لامعتسا هلاما هدناکرح و هنف هدملکت
 «بول وس ندنور رل هغیک «هدلاح ی رلکد تن اظفلت قحا

 ظفلت یتاکرح ضمب دراهلکو . ردقوح یراهنغ

 هدیسیکیا هدنرح و تراسح .را رسک هصیق «بوبعا

 دارا هقتسوط و ه دم وع هد هک قا « بولوا رب

  هقتسوط . ردهداز اهد یرلت راهم هدنان و تمواقم

 یرلتناتم داراهفک و یرادادعتتسا و تواکذ درل

 اسم یناثل كرا هفیک لرکو كراهقسوط كرك .ردب رلبا

 تب رکا یرلن ایتسرخ كرهفیک,بولوا نایتسرخ یناثو
 . ردسقودوتروا رلکدلراهقسوط و كىلوتق هرزوا
 هقسوط و . ردهتسوط رادوانرآ یهدایلاتا و نانو

 ینج لوا هلاق ندننامز لها اتو کسا كم كنمسا
 نایب هدف هدام ندهیعسالپ ماوقا کهدابیلاتا



 س و ط
 .ورتا نالوا ی-هعدق “لاها یسهطخ هناتسوط نانلوا

 ۱ . روشلوا
 ندنسیونج فصن كنلدژارآ)

 « بولوا هطخ رب كوس ترابع قلهعسوط

 ندنفاععس هجروک كنتیالو رتسانم هاسالو هناب

 .ردنرابع ندنعقررب كنبرلقاعس ناصیلبا و رتسانمو
 ( یموقشا ) یدودح طخ كفل هنیک هليا قل هقس و ط

 رارب یهدنلاعش درهن و .بولوا یسارحم ا

 یدهسا دودع« ندقل هقس وط ناک متن والو قلەغىك

 ا رو ذم رم > هس ربا. اسا نلينلب وس

 كن هکز وم هک ) قاریوط هرق نالوا عقاو هدنبونج
 هنراضق هوراتساو ناصیلبا هلسهووا (ردیسل اعشمیسق

 .رار دریکتم هلساسا هنک ید یسل اها دارارب میا

 رلمور هنس ونج فصن هاکو هنموم ءاک كذل هقسوط

 ا ارةح مسا 8 ء«هدهسرار ويت سا كمرو یتمان ( ربا )

 و هدلاح یکیدع «بولوا ند_:احالطصا دق یایف

 هروش رو یان یادؤانرا هنمومعو قآەقسوط هب هطخ

 (قاماح) نانلو هدر لحاسو ه دنساب عبودح كن وف

 . وط یخد یر هطخ ( قاب ال ) عقاو هدنلاعت كزوا و

 . رددودعم ندا هقس

 | اشاپ نوسوط
 . ردشفل و یرظان هرم یآ ٤

 . یدمهلوا

 , | یموط
 هد_زغاحس و واو ینومطسق ۱

 كن ویطسقو هرس وط

 لوص كناح (زرود ) عبات هغامر | لب زق هدنسق رش

 كنغاطراغلب قرهلوا هدهفاسم قلتعاس مراو هدنف رط

 6 بولوا هبصق ر یر سو عقاو هد لونج

 ۳۱ « یا رش عماج ] «یسااما ۷ eer اتو

 هب دشر ۱ 6 یسهناضتک ۱ 6 یس ەس ردم ۲ « ی دجح»#

 هدنخرات ۲۸۰

 مولع یلاوحا هی

 هدیرود

 «یسودرفالو «یسوط ندا ریصت» ]

 ۰ هل روس تعجاص هنب را هدام هراسو

 بونج هرتمولیک ۰

 چاق رب .یناتسد «یناکد ۰ ءیتکم همادنا ۳ و

 یرلهعابو غاب لزوک هدنفارطاو یر هناخابد ا

 غا هرد جوا نک ندنجا تب هبصق .ردراو

 لدتعمیساوه .رولنکود هر و گر هدیا اورا

 . راقبج هراهعگابو غاب یسیلاها شکا نزاب «هدهسیا

Wes Lg 
 هدنتهج بونج كفاحس یباضق هبسوط س

 3 یخ« هلبرل اضق ینومطسقو یریوکشاط الاعش ,بولوا
 E ید فرش « هل فاڪس واو

 د 1 هیااوش دودح یغاط زاغلا ءرددودح هلی الو

 ء براوا دتع هدنس هونج دودح یغاط هسوک و

 کهدنراهرا هلبراکنا كرلغاط هرص کیا و یسیضارا

 تب كم یغاریوط .ردنرابع ندنسیداو ( زرود )

 هدایز و ق *یداو «بولوا رادلوصحمو
 ۲ ابویحرتاس «هدهسنا 3 ینالوصحم هوش اب ,هلفلوا

 ی ۳ كرأ هوم راس و ر ونک «نوتوت قوماپ هلا

 1 یر لدهنس چاق رو ءهدک ر دشت یخد

 یس هصانص تالومعم وا عدذ ید

 ادنایتخ و ماکو لاوح ندلبق .باروج «قاشوق

 انش و هرتمولبک بم ۷۲۰ یرانامروا .ردنراص

 زا ,هشیم « نکروک هللا ماچ یراص و هرق .بولوا
 هدناح و نودوا ندرلن و رد واح ینرلجاف [

 راق اضق .روالوا مطق هتسارک ردق قحهنلوا

 ٤ ۶۸ < «بولوا یواح یهرق ۷۳ رار هلرسهبحات

 ٩و و مور ی ه۸ كرلن وب هک ردراو یسلاها

 ے5 لخاد .ردلسم A «بولوا

 4 BN ,هناحتکو هسردم ۲ ,دعسو اح

 8 ۳ AS ela بتکم +
 زاغ و ناکد ۷۱۷۰ و نورف ۰ « مام 20 نا

۳ 

arجت  

 نت
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 ۰ رددوحوم هاخ هوم و

 ص 4 ر هدننافاضم هحا هدسل دنا ۳

 و هلرندعم شم E صف
 نفر دنل وب یسآرطقسم كب ال ریهاشم ضعب و و ییبدلوا

 1 . روندیا نام . یوه توقاي

 درت «بولوا ندارعش ریهآرشم ط 3

 2 9 هدننامز ناطلس راب. ردنل و

 1" هورخ » . ردشع | تافو هدناره هد۸ ۸۲۱ تو

 : ردکن وا تب وش .ردراو یسهموظنم رب هلسناونم

 وا نوکیم بل زا ماک یم ماچ دریک دنچ
 وا نوخ مرید كاخ رب ات راذک ایقاس

 »> بولوا یر ندهنعارف

 دنراوخد هرصم ك( مب ارا | سیطوط
 8 یهراس ترضح و FET مکح كيوب

 واش | هبه «ملاراشم یرحاه هدعب و 7

 رصم یکسا ( 1901: ) مسا ون < هدهسپا یوم

i 



 ۱ او زا ۰ # , ۵ هل 0

 ل و ط #9
2 

 و مالک كنو 13 بولوا صوص هسرب راد

 ینرادوبعمو زودی 7 یا هیانک ندنف

 و جو | یوا نانو
 من رپشقآ ترف

 هیحا هدنسیقرث بونج هرتمولیک ۳۰ كرهشق
 ده رف ۱۱ یسهبحات .ردهبصق 9 5 مس

 هد تدم 24 هک دنا لادنس هبصق 9 راز ھ۵

6ْ 

 قرا نارا 01 تبنط ازریم)

 كناردنزام فول ناف

 ءلج همطق وش .ردشا تافو هداروا «بولوا روا

 ٠ ردندنراعشا

 باتف ۲ زکنم هم شیپ هولج. دمآ

 باتف ۲ رد مدنک هک دنکبم هولح نا

 یاتسا اجاص و ردصت نأکم اروا

 باتف 1 رس ربا سه هیاس قرش اروا

 .ردیزربت «بولواندنسارعش نارا ۳ 5 1

 هل قلحا رس هدز ربت هدنااح یادسا 7

 هنس وه اش كرهدنک هن عه ال ه دعا ؛نکیا لو

 ا .ردراویاود بل رم ۰ یادم

 ییست نیاب ما هدش قشاع تسیلاعوت
 درادن رتشب وت نم زا تی یدک هک 8

 4 امو ن :لیفوط

 ؛ شمزاب خیرات ر هدسیع . یدیا یسیخاب مج ۰

 . وظنم «هدالبا» روپشم كسورموا هر وک تا ۰

 . ردشقا هجرت هیهصنابرم ندیانوب نسل
 یرک, ندهلاراشم ةغہاخ هرزوایجارضتسانال

 . یدبا ندهفروا یی اهر .ردشعا تافو ل

Toultchaات هبهسام  
 2 ا ۳ یییوط ۲

 قاعس هدنونج هرتمولک ٤ كارماسا و هد 7

 ییخو یسیلاما ۰ «بولوا هبصق رب ی

 . ردراو ینراج

 ر

 "8 دات ناوه اره یافلخ

 هدنسحاو ريبڪ باز هدیرفم

 یغیدلوا هبصق ر هدنتهج دیرحو

 هردروطسم هد « دا 7
۱ 21 ۱ 

 ی روس تراما هدماشو رصم |

۳۰۵ 
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 م و ط
 كنولوط ن دجا نالوا یسیجر كدسهلالس قول وط

 .یدیا ندنساسور كارتا «بولوا یرد
 وا ۲ هدننامژ هسانه یافلح ( س ی :

 تي هفلخ نولوط نب دا یسناب .بولوا هژالسر

 یداماد ك( حوجراب ) ندکارتا ءاسؤرو ندنسارما
 هل روشنم كهللا زتعم هنیلخ هدنخرات ۲ ۵ ٤ «یدیا

 لخاد هرصم لاکو ه( كابک اب ) نالوا یسیلاو رصم
 ةلاصا «هلغملوامادعا كابک اب روکذم ًبقاعتم «بولوا
 هک اطناو صحو ماش هدمو ؛ شاوا رصم *لاو

 ةاو هدنخرات ۲۷۰ و ؛شعا طبض ید ی رافرط
 وا ینلخ هوراج شیلا ونا لغوا هدننافو نالوا

 قتالو رصم هندالوا و کوب هاب دضتعم هفیلخ و

 شمردنوکن امرف یاد هتک للبا هحوت هلتدمهنسز و وا

 ۲۹۱ ند۲۰: «بولوا یشک ه نولوط ین .یدیا

 یراهدنزکلا .ردرلشهروس مکح هنس۳۷ كد هنخم ران
 دوجومموبلا «بولوا نولوط نب دما نالوایرلیج رب

 - اقا راثآ راس هلفرش مماجرب كوس ناناوب رومعمو
 كڼواوط ین .یدیشلوا قفوم هتلادع یارحاو هنس

 : ردنتآ هجور یرلتموکح یادتنا هلبرلع-ا

 ۲9۵ نولوط نب دجا

 ۳۷/۰ دجحا نب هیوراج شیخا وبا

 ۲۸۲ ۰ هیوراح نب شیج رک اسعلا وبا
 ۳۳۳ هبوراج نب نوراه یسوم وبا

 ۳۹۱ نولوظ نب دجا نب ناببش

 كولم نر RE هدرصم ۰

 ۱ | یابناموط

 یسم۲ تنهروکذم كولم «هدنخرات ٩ ۲ ۲ بولوا

 هلناخ لس

 قافتا <« هدقدلوا لوتقمو بولغم هدههرام یی دنا

 یآ ترد .هدهسا شفلوا داعقا هنت رصم هللا اصا

 بولغم هدهبرام کیدتنا هلا هیلاراشم هاشداپ هرکص
 ه ۰۰۰ هرکصیا رو ؛شچاق هرصهدیەص «بولوا

 نوک جوا « بوصاب ییهرهاف نیل هصک هلیسهنوم ردق
 < كرهدنا افوغ هلا ارگ هدرلقاقو س هعک جوا

 ۰ نکیاهدکمک ندلن ,هرزوا ككعارارف ًابولغم تبار

 «قرهلیئوط ندنفرط اشاپ ینطصم یسیکب راکب لیامور

 ناطلس زوا هدماش یروغ هوصناق نالوا

 «هرکص نوک جافرو ؛شلرونوک هب یهاشدای روض
 باب ۰3 ۳ «هن رزوا هنتف یغنیدراقح ك: هغ اط

 .ردشفلوا مادعاو باص هدلوزغلا

۱۹۰ 



 نو ط
 اکدنوادبخ اود دا 1

 e e هانتالو ۱ 5 اموط

 هدنساضق لوک هنا قرهلوا هدنتهج برغ كفاعسو

 ا ( هه ندنفاط شیشک ء فولوا غاط ّگ

 قرش «كرهدیالیکشت كسردر هدنسبقالت هر ذم

 یرلام و یرلنامروا . رينازوا یغوط هب یلامش
 قتماقا زاب هنرلترضح یزاغ لرفطرا «بواوا قوح
 جرات «ندنفر دا وا شلرو یر هلباب كغاطو نوجا

 . ردراو یبهصونصخ تسمها ترا هطقف یک

 چافرب .راردبا مانغا یعر نزاب یریاشم
 2 دود وا جارخا «بونلو نام 7 ما

 هنساضف لوک هنا هر ۳۷ یهدنفارطا كفاط و

 «هرزوا قلوا لاسم یسهلج ,بودیالیکشت هبحانرب مبات
 نامروا و تدنم یسضارا . ردراو یسلاها ۷ ۱

 ۲۸ «عماج ۸ هدهبحا نورد .ردقوح یرلاعو

 هرددوحوم ناکد ۷و ماج ۲۰ ءهسردم رب «دشکم

 دّوان را ( ۲ مو دوخا

E 
 كا , بولوا غاط رب دتع هب قرش بونج ندر رع

 باغ .ردهدنم افترا هرتم ۲ ٤۱۳ یسهورذ كسکوت

 هنسس بوط ًاضمب ندفاط و قرلوا ندتمسط
 ندنو یسلاها راوح وا « هلکلدیشیا ادص رب هاشم
 هنسهورذ . رار رایج ماکحا

 یفنیدنل « نوفدم (امضر) يلع ن سابع هدنرزوا و

 د) رلع«الب هدهعدق هنمزا . ردندهنالهاح تاداقتعا *هلج

 كننروهشم دعم نالوا فورعم هلىم”ا ( هنودود )

 كسورموا یتیدنلو هدنرزوا یتاط ( سوراموت )

 روک ذم هدنراث | ینیفلّوم مدق نانو راسو هدنرامشا

 هدنرزوا كغاط و كروک م دبعم رظن هنفیدلوا
 ر هغا_ط و. ردلکد لب یع) ندلاقحا یلوا شغل وب

 هسل وا شلاق ندو وا هد ىلاي هلب رظن

 یل ده هقبح هسي

 ترس دق

 : و 7

 - راکا كعغاط ناسلا فن
 ر 2

 رب بکم ندارق یوهدن ۱ ی
 [ «لروس تعحام هنسهدام « هرو » | .ردهیحات

Danube ( | ۰ ) كو كا فنایوررآ 
 كاع ا ندنراہا ۱ هب وط

 ترثک «هدهسپا ىح کا هرکی ند( افلوو ) هڪ هل وط

 (ژانود) رلن الآ ا یچنرب كناپوروآ هجهایم

۳۰۳۹ 

 ۳9 هنب من کم ندکد شلر هلا هسډټ روک ذم ۱

 ۲ نو ط
 | لمعتسم هدزعاسل «ندنرلکدتبا هیمد (هنود) راراجمو
 هئوط .رولیشالک آیت دلوا ذوخأم ندهچراجم یمسا
 قدرلغاتط ناد نامروا هرق هدسونح یانال ا

 ندی ناب ندلحم ر نالوا یعافترا هرتم ۰۰ و

 هداب كنهرد یا هدنرلعسا ( غیر )و (شافیر )
 ۳ وم «لکشتلاب ندنرلماقجا مقاو هدنفل هقود كوس

 کیو هدفربعروو «هلنایرج هقرش ندب رغ هرزوا
 دفربع روز هم « نکس رامعیس هدن Ci yr نراوزنهوه

 ار هکندن هست لوا یا یخد هدنلخاد هربواب , لا

 9 لاص هنثافس ریس ًارابتفا ندلح كوص وب

 رب ندلوصو غاصو «قش ندنس هتروا یبهربواب

 د یس هراح هایم شکا في هطخ و یتع رباح

 3 ام هلاع ییادرح كدهنبرهش ( هنویسینار ) «كرهدیا

 یرغوط هونج ارابتعا ندروک ذم اش نکا

 هدنرهش ( ژاساپ) «قرەفآ NY هقرش هن هللاليم

 غر ندفا ص ن کرولوا لخاد هشدودح ابرتسوآ

 نا) ناک ندندودح هرو ساو نالوا یب ات یلتسمها

 اوا هب هدنیفهطخ ایرتسوآ یراقو ا

 ۳ وا یغاشآ لارج هدنسهرآ رلغاط و هدتم
 ا, لیا یرضوط هلاع «هدقدلوا لخاد هنسهطخ
 رکص ندکدشود ههووا < هلنایرح یرغوط هقرش

 ڊو عا كنەناو كر هنود هونج قرش

 زدق دل ۲ یاج چاق ر ندلوص و غاص هد هطخ يا

 اقتسا وا هنب ادتنا هلا لوخد هناتسراحم ,هرکص

 ق حر ندلوصو غاصو ءراقآ یرغوط هقرش هد و

 :بونود یرغوط هونج هر ندر تباهن ؛ربل | ریاح
 3 ندبا عج ینراوص نوتب كنلابج تایر
 دو ,هلنایرح ندنسهئروا كناتسراحم ابزا وتم هيرن

 دالوخد هەهنووالساو : 7 هتشر ا

 (هوارد) نالوا قوت را اس رەب ات ندفاص

 3 یغوطهقرش هدعبو هقرش بونح «هلذخا

 او هنیلم» هدنساش راق كدارغلب 6 در هود یغ

 و هنسول «سایرو « هن وا «هبل وق ندغاص , هلو ا

 ۶ ی( هواص ) نالوا شعا مج ینراوص كنرارهن
 را هلا هس رصو ؛قرەلوا مبا هنتماقتما كيو هلا

 ۱ ( شط) ندلوص « قرهرآ ین دودح كاتس

 واروم كيه رص 4 یاب شعب رکیدو

 مار هدارو . ردنا ذخا ینراپا رک و هلن رهن



 لبخ رب « دارهود یرضوط هقرش بونج ۷
 هنامور هرکصندقدربآ ندهبنامور ی هيب رص هدفی

 هكا اف یدوادح 0 رسد ناتسراغلب هليا

 یدو ‹قر هالشاب هنق | هدهووا ندیکی و 3 ۲

 . اصو «كرهنود ییعوط هقرش هنن IT ندک

 ناک ندنابراق ندلوصو ناتسراغلب نا ندناقلاب لدغ

 « هعاوا لصاو هبهرتسلس «قرهلآ ینراما قالفا
 هدنسهرآ هگرود هلا قالفا «بولوالخاد هب هرنام ۲

 و «هلنایرح یرغوط هلاعث هدمبو هبقرش لام ادا
 . اطب قاط رب بولسایو ,یرلرآ هلوق چاق رب هدهرآ
 ندیکی ء هعلوا لصاو هصالف «كرهدبا لیکشت رلقلق
 من او تسوا تن همصق وو «رود ییغوط هفرش

 یترارهن توربو ترس نالوا مماج ینراوص كنادغپ
 هساراسب هلبا هم رود ًارابتعا ندنساقت هام تور و؛ ریل ا 1

 یدودح هبسور هلب | هنامور ۰ وفا هدنسهزا

 وب « بولبرآ هلوق چوا هعلشاب تیام « قرم ۸
 كا و ؛ رولوا بصنم هزنکد هرق هلیلیکشت هیلاد و
 هد رفت یهروک ذم دودح ) ایلیک) نالوا ىلوق ىل ش

 هده ګ رود یرالوف جروج تنسو هنس «بودیا ماود

 . راقآ

 « ندنفب دلوا ثك کوب في اتم ًاناذ تان هوط

 یهدهریواب «بولوا یلنالبم زآ هرزوا تیمومع ینا ح٤
 یواح یرلتلفاطب شم و هووا یغوح كنسارم

 رل هو راغاط یسارج یهدایرتسوآ سفن یکی نردلوا

 یهدناتسرام .هدهسیاترابع ندرازاف و راط هدنسهزآ

 ر هلیتفو « بوذلو هدنجا رهووا زود هنب یسا

 یغوج كرن و ءهدلاح یکیدتبا لیکشت رلقلقاط قو
 هس رص هلا هرنامور .ردشملوا لب و هرانامرواو راچ ۱

 (هینیولوغ) كلن هیب رص هللابجهلسلس تایراق هدنسهژآ
 ر نوزوا و راط ندبا لکشت هدنسهرآ یس 8
 فورعم 4.۶۱ ( ویقریمد ) هدارو ,دارءه< ندزافو /

 یافس ریس هک« ردراو یلحمرب یواح یرلابقو یش
 , «بولوا ىلە رطا كب هدنقح "

 هلا ناتسراغلب . ردشعوق هلاح كح هلس ,E امس

 . قمی یرانک غاص كنسارجم کود هیامور

 یرلهړت لزوک « بولوا هتف ص ینرط اس |
 کک هنامور «هدلاح کی دنا لیکشت درس یداح

)۳ ۸ 

 هلف رص هو تهز قوح ك

1 

 یخ زا
1 ۱ 
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 یهدرراوح راوص هدنناضیف بولوا ۳" یراتک لصاو هن دودح هنامور > بولوا هدنسهرآ رلف

 نو ط

 لصاح راقلزاس و راقلقاطب ثاطرب «قرهصاب یرارب
 روتسم هلراشماق یغوج هدنمسقو كنسارحم .رودنا
 یمهیلاد هرودنا لیکشت یخد رلهطا قلا ماطر

 .ردیخو كب یساوه بولوا قاقاطبو قلا یغد
 نانلو هدهروا ندنل وق جوا ییدتا ماسقنا هدارو

 هدنروص قجهلوا خاص هنئانس ریس لوق ( هنس )

 .رادشل باب یخ دنایلرب یینص ها هنس ,بولیجآ

 کا لزوک یعش یکه دنس ھر هرنامور هلب | ناتسراغلب

 هسور فی هسامع تلود بودا لیکشت هعفادم طخ

 «بولوا هرتمولک ۲۷ ۰ لوط انشا هن وط

 دن تي هه ومسار ۰۷ هد ( لوا) اشک

 هدول ۶۰ ۰ هل | ۰

 ٩۹ ۰ ی كرم و hy هدنتسوا فل هتشد

 ۰۸۰۰ هدنفرط تل دارا ۷ ۷ ۴ هدنیلمس

 ۰ هدننی هنابو هللا ژاساب ۰

 هللا هنامورو ۱۰۰ زکلا هدوق ر«ەد کهدهووسروا

 .هرآ هرتم ۲۰۰۰ هللا ۱۰۰۰ هدننی ناتسراغلب

 ۷ 1 اک و۵ هدژواساب یانرد .ردهدنرل

 ۰ هدوبف رمد نالوا ىلع نرد لاو ۷ و ٠

 ۰ ردراو یرب بوک ق وج رب ردق هندو . ردهرتم

 «بولوا یتعرس یخ ینایرح ردق ه هم رک هناتسراج

 یلتدش كب یلاضیف . راقآ شاو كب یغاشآ نداروا
 كلبا . ریاسکو ردق هبهرتم ۱۰ یلوص .بولوا
 كرلراق هدرلغاط نزا و ند ترڅ ک راروماب هدراہ

 هدننامز قاقاروق قامرا كور و .ریشاط کا

 دح هک ۲۰۰۰۰ هدنناضفو ۲ ۰۰۰ هزکد هدهنا
 ۰ رکود وص هرتم تکم ٩۱۸۰ هرزوا یلطسو

 هیجسو ایم هموخ و ها و ط كنسارح هکوبلاح

 (افلوو ) نالوا یغامریا كو كا كنسهعطق ایوروآ
 هرتم کم ۱۰۰ ۰ زکلاب هرزوا یطسو دح هدهنات

 .رکود وص
 هرتم ورک بم ۸۰۰۰۰۰ یسهضوح كلەنوط

 هدنتلآ كنررب هعساو هضوحو ,بولوا هدنتعسو

 چرا شارپآ هلزافو رب ندنرکید یر, ره و عقاو

 كن هنایو ندنعرانم یسەراد یجر ه ز دیک ع ندهراد

 ابرتسوآ سفن و هر واب نالوا ردق هذفرط تسوا

 « بلآ ۹ « نامروا هرف ا رغ هک. رديسهرتاد |



 ی و ط

 ناتسهحو یسهروج هبنوقنارفو هنآ وس ید هلاریش

 ر عقاو هدنفرط تسوا كن هنایو .ردطا- 2 هلبلابح

 ۹ هنسهزناد یعکیا كنسهضوح ندزافو

 یسهراد هبرص و هنسو و هبنووالسا و ناتسراحم
 قیراشد با ندنتهح یلونح بیغو اس «بولوا

 قرش لاعث و الام « هل یلابج هوصوت و هرقوم و
 و ین ولوا طاح للا اانا تایزاق ید نت
 مچ ییسهلج كهارم نا ندنرلکتا یلخاد ك رلغاط

 .راغلب «هلحورخ ندهرادو ندنزافو وقریمد .ردیا

 هدهزادو هک« رولوا لخاد هنسهزاد هنامورو یاس

 دودح هلباابج ههلسلس تایراق الا و ناقلاب ًابونح

 یرلوص نیا ندنرلکتا قرشو ییونج ین یجراخ
 <« بولوا هدایز ند ۰ یرلمب ات كنهن وط .رالب وط

 -وس کا ء ۰ رددو دعم 0 دم و كوي ی ٠*1

 نایلوا یلحاس aL ین یطسو یایوروآ

 هزکدهرف ی هم رصو ناتسراحم ,ایرتسوآ سفن «هرواب

 كب قىم هعراح «بولوا نار رب كوس ردنا طبر

 EA نام یا چاق 2 نیس ىا ردکوس

 . رولوا عطقنم ا ریس «بونلوف

 «بولواند هنامعهشاستایالوء یتالو هن وط

 ترأایه ندنکلسنرب ناتسرالب یی دمش

 « قعسور « بولوا یرهش قعسور یزکرم .یدیا
 1 هلب رل مسا هتفوصو ندو یک « هب راو « یلوط

 ۰ رادهدن سرا

 ةه هدام » ناتسر اغلب « | ۰ یدیا کس ندقاعس

 ۰ هل روس تعحاصم

 هد نغاعس و ت الو كنالس ا
 ردق و كالس 9 ر وط

 ییرغ بونج كلوک نالوا یمانمه قرهلوا هدنلامت

 «بولوا هیصقر یزکص اضف هدنکتا غاطو هدنلح اس

 مور و رافلب یروصق و مالسا یسهدایز ندنفصت
 « ینارش عماج ۳ « یسلاما ۶ ٩٩  هرزوا قلوا

 رکا هل سي دشر کم «یساسیاک ۲ «ی دم ۷

 یناکد ۰ کم راغلب ۲ و مور ۲ «مالسا ۲

 نالوا دید تسدرد هکنالس ندنداعسرد .ردراو

 تیما هلتهح یعهک ندهبصت و یطخ لو ریمد

 ناریوط -- . ردقو همش هدنذجهترآ یترومم و

 «یراصحتروع «بولوا بک م ندهیرق ۸ ۵ یساضق

 t7 اہ )ح ۳۰۲۸ 

 i هل رلاضق راصح ریمد و شوک «هجمورتسا

 كارلتون «بولوا ترابع ندیشک ۰ ۳۷۹ ییااها

 ۱۰  «مورو راغلل یس۷ ۶۸۲ اسم ی 6

 یس ٩۹۹ و یدوب
 ام چوا یا هدنتهح برع )۳ هل.تیح یلامش

 :هیرااعم و نامروا یرلفرط راس « بونلو هووا

 ٍیسهمورزم یضارا : ردئرابع ندرلغاط یواح

 وصخ هعلشاب ء بولوا ترابع ندمنود ۷۳ ۰
 وه 6 هيرا ۰ فالو « رادواح «یادغب یتال

 وفا Ror ¢ «سنات . هل وصف هم ۳

 "ندنعاونا كرلهویم و هزبس هلا نوتوت رادقم یئزحو

 ۰ یونس «بولوا قوح یرلغاب .ردترابع
 ما رادقم یخ ر ۰ رونلوا لامعا بارش ردق ەق

 طسوتم یسهنلها ثاناوبح .راقسج ید لاب هلىسەزوق

 هبا روکذ ه٤ و هدشر ر هداضق لخاد .ردهدلاح

 هرددوحوم هسردم ٤و کم یادتا ثانا ۲

 اس و تالو كر الس وک

 OM نالوا یمانمه كنف | ناریوط

 شیدلوا هدنلکش هرتادر  مظتنم ريغ «بولوا لوک رب

 8 قو e برق یسهزاد طبع «هدلاح

eG ۰ 

 EY EVE یسهتروا . ردردق هرتم

 .قیلاب هدنجما .ردءقاو هدنقررش لوط NE هلا

 < رونلوا دیص یثوق وص عون رب لوبقم ییرد و
 Ger هدرلنا لاد . رونلو یخد كولوس

 . رابج تا شما

 oi یسیع مم لادیع وا )
 عن « بولوا تم هاشم سن وط

 ۲ ششوط نوک لاحت را دلنمدنفا ( ماص ) ا اک

 5هم ینوک یلاحرا ك(هضر) قیدص رکب ابا ی

 نوک یداهش ك(هضر) قوراف رم ترضح <
 کف داب ك ( هضر ) نافع ترضح «شملوا تنس

 7 هدینوک یندامش ك (هضر) ی ترضحو «شفل وا

 هبرض هدتم اش یمسآ «ندنغیدلوا شلک هاند یلفوا

 لزوک یئاشو یو نوزوا .ر هنمکح لثم
 هدمب بولوا نک اس هدهنندم ادتنا . یدبا مدآ رز
 معتاد هدنش رط ماشو هدهفاسم كلن وکی با ندهنندم

 هدنشاب ۸۲ هدنخش را ٩۲ و ؛شغا لاقتنا هب (ادیوس)
 یسهدلاو ك( هضر ) نافع ی ناغع .ردشلبا تافو

 ۰ ردیورص یغیدلوا یسیلدازآ ك ( زی رک تنب یورا)
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 کیدعش و یخناپ كنتلود نارا ) ۱
 >“ بولوا یرهس هد كوس كا هدلاح نار 6

 تناینصا « هدنلاعش حرف رب كني ر هارخ ( یر

 ۸۰ كنلحاس رزخ رحم و دن ا

 بوسنم هنلابح ًةلسلس زرملا قرهلوا هدنونج هرتمول

 هرتم ۱۱۰۸ مقاو هدنکتا یونج كنغاط (نارم

 ضر ۲۵۳۳۹ ٤۰٦ هدباب ر نالوا یعاقت
 سرابو هلروس .ردعقاو هدیقرث لوط ٤۹ هلا مت

 هدیدج تاماکصسا شمب شلیاب ادات هنناماک

 اها ۷۴۳۰ م ءبولوا ایم را ا هطاحا هل

 عساو کیا رب «ینادیم یبا «یراوبق لزوک «ی ٠
 مظعلادبع هاش نالوا هاک:رابز «ییاومارت «یس داح ٠

 ددعتم «یطخ لو ریمد ر كل هرتمواک ۲ داده 13

 < ( هاش دع-* ) صوص۱# ىلع و یمهفرش عماوب ۱

 جو هراس (یم دجسم )و ( هاش دام دج
 نم و لوس صوصخم ههاش «یبماج عنصمو كو ۱

 اتکلدو منصم رکید هلیسا (هرامالا سعث) هی ۰
 كهاش هل رل هځاب لزوک طوبم هبارس و و ییارس

 كرېش «یسهزوم یواح ینرداو راس و تارهوخ

 ناالوا شفل و یهاکتماقا كماش لد حف هدر کر ۰

 « یسهبشا لزوک شعب صوصخم هیاربک < شا ۳4

 لیتروا چاق رب < ییارسناوراک چوا > یرام و ا

 كرار وسوم و یبهبننا ضع هلرا هناخترافس « یسیش

 یتاسسوم ضء) یک هناخهتسخ و بتکم و ان

 یرلذحم « یسهحاب تاتابن رب ,یسهلع تنرف ب

 ددعتم و یتکم مظتنم رب شفلوا بلج ندایور

 راط یرژثکا ها فا . ردراو یراهس#

 هدیرلهل نم هللزوت و روما ء بولو| زسمریدلاف
 یر وص تهرد جاقر شا ندنف اط نارعت .ردق

 را هاب قوح ر «یقرهنلوا هرادا هلرلضوح و لود

 ك کوب كا كنسهلسلس زربلا ندرهش ۰ ردنا 9

 نانلو روتسم هلراق هدنروص یغادو نالوایهور

 هدنارهط هم را لوصف .روکزوک یغاط ( دنوامد 9

 هرارل | نازم نزاب ۰« بودنا ارجا ق 8

3 

۳۹ 
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 نیشړ#و «راةيج ردق ههحرد ٩ هل اس> دارم

 ككا زووراق بولوا رّومو لاک كب قو 4

 یمیانص .ردلزوک كب یرلرام كوص و كلبا .زالو
 ضعب ندربقاب و ریمد وا هروک هل ای اش

 .ردترابع ندهّاسو هنيا («ینبج هلا ییاوا و تالآ

1 

1 

 ره ط ۳۰۹

 یسهقراف دغاک ییا رب و یسهناختوراب هلیس هناخم وط
 یایسا « بولوا كلشيا ىليخ ینراجت .ردراو یخد
 دشدمآ هبهبناثع كلام و هبسور و هناتسدنهو یعسو

 هلبق رط نادمه و م .ردراو یرلن اوراک ناقم ردبا

 نوزق و یسهسوش ر رد هدودح یرغوط هدادن)

 ۔ دنه .ردراو لو هبارآ رب هدردق هزربآ هلبق رط
 یریبک طخ فارغ ناک هاپوروآ و هسور ندناتس

 یخد ردق هدادنیو هریشو ردنن یک ی یدک ندنارهط

 اغ ارل هدنسهرادا تع تكنسک ره د زلکنا رب

 دنوامد و نارع و ه دنتهح لات 2 رهث . ردراو

 شکا ء بونلو راهلاب و راهیفیص قوح ر هدنراکتا
 . راراقبح هرلاروا نزاب ارفسو الکو و هاش و یلاها
 ملم قرهلوا ۳ نارت یسیلک مق كنيلاما
 «ینمرا ردق ۱۰۰۰ ءیدوهب ۲۵۰۰ زکلای بولوا
 یشدرز ی " ۵۰ و ینجا ردق ۰ قجمآ
 . ردراو

 یراهناربو هدنراوح « بولوا رهش رب کی نارهط

 نارهط < نکیا روم یرهش ( یر ) نالوا دوحوم

 یوم توقا تح . یدیا ترابع ندهبرق رب كچوک
 : بودا .تفیرمت هدنروصاو هد« نالا مب
 یرهث (یر) .روزاب قغیدلوا هرقرت هدنرف ( یر )

 ندتیارخ اهد ر ء بونلوا برخ ندنفرط رالوغم

 ( نیمارو ) عقاو هدنرزوا لابح < هلذمامهرب دلاق شاب

 ندهیوفص كولم . ىدا شعوط ینر كنوا یرهش

 هلیرکف كا ایحا ینرہش ( یر ) یضام سابع هاش
 روس رب « قرهوق هنلاح هبصق رب ینسهبرق لارهط
 یک یثراچ و یارسناوراکو عماجو ءهطاحا هلقدنخ و
 هارخو اد دن كنمارو : قلا انا هشآضع)

 هبقرتو مسوت نارهط .هدافتسالاب ندنسءوط زون

 - وا برخ هدنموعه كرلبلناغفا .هدهسیا شمالتا

 یسّوم ك هرنارا تلود یبدش تا ۰ یدعفل

 كنبرباشع ناکرت ینیدنلون بوسنم «ناخ دم اقآ
 تخباپ یلاریط < هلیببس یشلو هدنبرق یرلنطوم
 «بوئلو هدقرت رهش یر ندتفو وا و ؛ شا ذاخحا

 كهاش نیدلا رصان نانلوب رادمکح مویلا صوص | ىلع
 هدنلاح یوک. ردشنلوا نییزت و رامعا یللیخ هدننامز

 .ردشفل و یسآر طقسم تب ریهاشم صعب ید نکیآ
 هدییضب كريهاشم فورعم هلیتبسا ( یارهط )
 .ردند برف رز گی شفلو هلم »اوي هد رق ناوفصا



 0 ھ ط

 تلا هژ ن هنهط دوخاب

 و 0 هفهط
 تو دز هدیشنام ب دقو ا ار ها
 ظافلاو «شلوافرشم هم السا فرش «كرهلکه یوش

 . یدیشلیا دارا غیب قطن رب مماج ین هس ی

 ندهبادص یخد ( یرافغاا سلقن هزذط دوخاب هنهط )

 ه ردنس وار كرش ثیدح رب «بولوا

 ندهونص ك س هاش

 0 تیاذ ۱ بسامهط

 ء بولوا e كیهروک ذم كولم یسجمر

 . ردلغوا تالعام هاش یسّوم ثبت هونص تلود

 هنرد هدنخرات ٩۳۰ بوفوط هدنخراا ۹

 «بودیا ه راح هل رکب زوا هدناسارخو ؛ شلوا فاخ

 یشراق هناح نایلس ناطاس ینوناق ,هدهسیا شلک بلا
 یعکیا رب و یرلتهج نادمه و زربت « بویمهنابط
 كن هيناثع هيلع تلود یرافرط ناوعخ هدهراح

 دادما ههاش نوامه هد ٩۵ ۰ .یدنا شک هنطبض

 . یدنا شلوا قفوم «كرهدیک هناتسدنه نوجا

 ۱۱۹۸۲ ۶ هوکص :نادکد روند !تمروکع هننس 8
 تافو هدنوزق «هدلاح یغیدلوا هدنشاب ۵ ءهدنگر

 نسح ۰ ردشغلوا نفدو لق هدېشم یشعل بودی

 ندکبنو بارش «بولوا ید یسهبرعش تعیبطو یطخ
 :ردندنرامشا لج یعابروش یی دلب وس هدنقح یسهیوت

 مدش هدوس درعز ېپ دننچکی
 مدش هدول ۲ رت توق ای دنچکی
 دوب هکك نر رهي دو دولا

 عدش هدوسآ هبوت ب اب متسش

 ۱ یر عا تررگ دظرداوام ییصتنا
 ینادفا دوم كنیردب هردنلفوا كنرسح هاش بول

  هدلاح ینیدلوا یص < هرکص ندنطاقسا ندنفرط

 هنت هبوغص كولم اسا ندنفرط هاش ردا روپشم

 بسام ط) هلتی وسنم اکو هاش ردانو ؛ شفل وا سالحا

 ردا رادتفا و مکح «هدهسبآ شاپ ین۵ا ( ناخ لق ۱

 مکع هنوکر ب بسامهط هاش « بونلو هدنلا كهاش
 ردات «هدنخځ رات ۱۱۰۱ و ؛شمامهلوا كلام هذوفنو

 هلک ۶ تافو «نکیا لوغشم هلناحوتف هدناتسدنه هاش
 هردشلوا ضرتنم هب وفص ًهلالس

 .هدام « هاشردان » | D ناخ لق سامهط

 | . تمحاص هنس

 ۱ ۵ ۱ ی ط +۳۰۳

 اوا طولخم هلنافارخ لار ) ۰
 ادا هشس «هروک هنعدق ا ثدومهط

 «بولوا یرادمکح یجچوا كنسهلالس
 ۳ اآ ایوک ۰ ردیلغوا تئرویک نب كمايس
 هژببقل ( دننوید )  هلغمالغاب یراود نالوا طاسم
 ۱ ردو ہم کیدروس مکح هنس زوتوا .ردشل و ترهش

 > دشج روپشم نالوا یسهداز ردار ابو ردارب
 . ردشلوا

 13 و هیتر كوس ندنیع بس 8
 ۳ ین یع لام كب رعلا ةرب زج ی

 (اط ) رلناالوا بوسنم هیهلیبق وب . رلیدیا نکاس
 ۴ هدټو اخس یررومخم كلا «بولوا فورعم هلسقل

 عاش هلبا یباط مناخ نالوا شک هنمکح لثم برض
 2 موبلا . رد رار اسو یناط مامت وا ریہش
 رواخ و راعس هللا ندرام هدنرلتالو لصوم و

 «بونلوب هلق رب هلئسا و هدیضارا یهدنرلهرآ هلجد

 ب هتم ندنسهلبدق ىط روک ذم كيرعلا ةربزح

 ۱ . روبلیشالک 1 ینج هلوا

 ارا
 هنس هدام « رابط رفع> » | .ردش ۳

 1 | هوس تجار

 ادارمش و ارزو ( El اشاب راط
 یلکساج یسیلاونوزب رط .بولوا

 1 3 0 هانا هدنخرات ۱ ۰ ۵ هردملف وا فلئاشاب لاطب

 نم لا دق هد۱ ۲۰۸ «بوشود هتراسا ء نکا

 تر اب هد۱ ۲۱۵ « كرهلکهتداعسرد « هلصیلخ

 ۷ هد ۳ شلوا یسلاو نوز رط ترازو

 بار ناخ ىنطصم ناطلس < بوجاق همم رق ء هل مل وا

 ٩ ۳ ۶۱ تدوم هتداعسرد «قرهلوا ونع رهظم هدننامز

 رو ؛ شفلوا بصن هبیماقمماق دنسم هد ۱۲۲۲ و
 غوا یجاحهدمب ههقوتعد ادتناو «لزع 4 ی هنس

 9 هداروا هنس وا هن « قرهنلوا ین هنرازاب

 ۲  .ردداو یسهشاود بم . ردشعا تافو

 داسر | اشاپ دمت رابط
 مع ترادص هد بار

 ممادضتک اشاپ حوصت «بولوا ندارزو نک ةنيدنسم

 ۱ 0 هدهیولا چاق رب .ردبلفوا كناشاب ینطصم

 شقا تعاصث زاربا یغد یشراق هنابرع «بودیا
وا بیقت ها ( رابط ) «ندنفی دل وا

 ۱۰۶۸ .یدیشفل 

Y1 



 هنر اشاپ ماریب « نکیا یظفاحم ۳ را نم
 یامز یرنس دادم و : ؛ شغل وا عفر هترا دض 7

 برق ی ےف «بودیا هرصاحم یروک. دف وا » ۴

 قوتشروف هدر وک نم هنا ملات یغیدلوا 31

 یآ ٤ نوا دصا تده .ردشعا تافو ۳ همت اصآ

 .یدنا رزو ر ردمو روسج د و
 هدناسا ارخ «بولوا ندا رعش نارا

 را ندنناف اعم 0 زایط

 : وا تب یا .ردن 1

 رکم یزورو 1 دش ناتسو فاب هلح

 رثا نودرک نیمزو تشک ت فص تنخ وزا غاب
 نهپ یدادنب تس دیشوب تش رز توسک

 رمش رب بوک تسد .رتسک زبس نایرپ

 ندهباص (یزادلا هلادبم ن )

 رد و هل دنه وبا یردار 0

 فرش «كرهلک هیون ترضح دز رار او
 ندیهانتلاسر باج و ؛ شفا فرشم هلم ۳ ۱

 . یدیا شارویپ هی نجف ١

 ( هاش مهارا دوخاب هاش ۷

 ءاروام « بولوا ندنیطاطخ ریهاشم
 س , ردشعا تافو هدرا ۱ را

 «بونل و یخد طاطخرب رکید هدنمسا ( بیطهلارص )
 ۰ ردیا راهدنق

 ر ا ناتسزوخ هلبا طساو ۱ 1

 هکرود یو توفاب وا ه.صق بط 1

 0 هلناسل طر اذه ۳ لا 1

4 

 ح
 یابطا ندا ترش ۳۳ 2 وبیط ۱

 . ردند هبناره

 (ط)—س .ردندنرلعسا كن هرونم ةهندم هاد و

 هردندنسهاسا كرم صز هد رسک كن ِب

 تبدح «بولواندالریهاشم ( هلادص ] ؟ نب دمت ن نیسح نیدلا فرش ) ۱ ی
 ۷۳ . یدا یحاص یلوط دب هدا دا و ریست
 هلساونع € نآ رقلا ريس Bz ردشع | تافو هدنخ وات

 « ناب » و سرش ر ه « فاشک » ییرش بس

 .ردراو یراتآ .نسب راس و یی هاو
 |رمش نرخأتم ( یدنفا--ینطصم ) ۱ ن

۳.۳۱ 

 . هسور «بولوا ندهنافع نیطاطخ و

 (یوص كناَسلا فرح )

 ف ی ط
 مماج یزاف ناخروا ناطلس هدروک ذم رهش .ردبل

 .ردشعا تافو هدنخ رات ۱۱۷٤ .یدیا

Eیارمش نرم ( عمر 1 0  

 . ردبلناهفصا « بولوا ندنارا

 «هلغلوا التبم هبادوسهرق «بولوا لوغشم هاکاشکرز
 سفن فالتا < قرا هوبق ر یندنک هد ۱ ۱1۹

 یبطخ ینارش

 : ردندنراهشا لج مظن وش هردشع |

 ندرک شاداپ یدیاب مه یدب

 دشا مدح راک هن

 دشاب هداتفا رک | رک شتسدوت

 هدازآ

 هصار ندننافاضمهنابشا هدسل دنا ۰
 (نوفسوط ابو جوةسيط دوخا) | . + او هرودا ناس یوجتوفاب ینغیدلوا ا 3 An ا

 رمشر یا دنلوب كنارسک ن اونا نرو سس

۰ e 

 قلع“ رف چوا نددادش « بولوا یار و مدو ۱

 روطسم هدنرات ] بع نوفارفح یمیدنلو هدهفاسم

 نیخروم اپوروآ ییدعش و نانو کسا < هلفْفلو
 هلیعسا ( اء1101 نوفیستک۱) كننويفارفج و

 هرویلیشالک | یغیدل وا یتیع كلرهش یراکدتا رت ذ

 1۲2290۳02 غورافا دوخاب )) ۰

 سو نود ا ناي
 بی هرتمواک 6 ك ( قساقرحووو ) و هدنتلابا

 هدنلحاس ؛ قرش لامش كنزکد قازآ و هدنسیونج

 ۵ ۰ ۰ 4۵ « بولوا هاکسا و ریش زب یزکص اضق

 «یسشراچ ینادیمترد «ینال تراک لوس «ییلاها

 یوم « ارس رب صوصخ هروطاریعا ,یماسیلک ٩
 هلبرهش راف هنراقم و نوتوت و ىغا چا « یسهعگاب

 ۰ ردراو یتراجم كاشیا كب

 قداطا ریهاشم ( -- هئلادص

 ET 0 1 ۱ یدوفط
 هد < نکا ىسيص و-صخ ببط كروفیط ندنلاحر

 تا تا هیداه هغلخ هرکص و هملاراشم هفلخ

 ك قرهنرآ یرابتفاو ردق هدنردنع و «كرهدیا ۱

 اب رک ز ییفوا .یدشلوا لئات هننراتاسحاو ماعا قوح ۱

 ریهاشم یخد یروفیطلا ایرکز نب لئارسا یلوروطو
 هردندابطا



 لو

 ( لا فلالا لصف - ءاظلا باب )

 لیفاعتا نن نجرلادیف ن لبقاء ) ۱ رفاظ
 ( نونلا یذ نن فرطم نب صام ن

 ینعل هلطلط هدسلدنا هدناناوا یره نرق و

 ع راشو شن وب نا ۰ یدیا یربما كنرهش ه دلو

 .ردرلشلوالئان هنیرلناسحاو «شعشیتب هدننامز كنود
 نایلس و میلس ناطاس ءبولوا یریما ] د كوص تاهینام ةطخ (ورم س كم) | او

 ندکدتا تمواقم هبهننامع رک اسع تدمر هدنرلنامز

 .یدشلو|بولغم ندنفرط اشاپ نانس نع حاف هرکص
 یابطا ریهاشم Na اظ

ENE o 
 لوغشم هلبا لیصحت هددادفب تدمر ,هدلاح ینیدلوا

 ؛شعا تفلا ید هلا بطلا ن جرفلا وا ‹«قرهلوا

 ر ا اوا ین رم ةَ «بودنکه بلح هد و

 ن راج یردب . یدیا تایح ر هدنرلراا ۲

 ینوروتو رفاظن بوهوم یلغوا هللا یرکسلاروصنم
 ۰ ردرلشفل وب ندابطا نانبتم یخد بوهوم نت راح

 دی ید هدنابدا و هد هرک> مولع تن هجرت بحاص

 ةلاقم» . ىدا راو یسه رەش تعیبط و یالوط

 للع.ام ضوع فاخم ءاذفلا نا عم تو ناوشا یف

 ءهلج همطق وش .ردراو ینلات ر هلناونع « هنم

 ردندن رامشا

 لوا ف "الوا لعا تلذام
 لس ال یاب تاع تح

 "الهاج ینوکنا بئاجعلا نمو
 لهجا ۸ یتا نوک یحنم

 ساقلا وا وبا )
 رد قم روم ن دادلا رفاظ

 هدنخرات ۲۹ « بولوا ند رع یارعش ریهاشم

 )-- «ردیردب تندر یا نبی هک( یتسلا ۱

 م .ردزاو قهدخو لخدم هنعضو لوح ملعو |

 یدا لوغشم هلک حریم د هردشع | تافو هد رعم

 رامشا هلج تیب یکیا وش .ردروبشم یراعشا ناود

 نی

 ۶ ردندنس هغ ار

 ېت تلیضق بایالا وجرا یا الولف اولحر

 بق تق را یینکل مهتراف ام هاو

 لیهامسا رو صنم وا ) ۰ 5

 ۔ دبع هللا ندل ظفاح ن هللا صاب رفاظ

 ۲ :بولوا و كولم ( ديلا
 وقو كن ردب هدنخرات ۵ ٤ ٤و ؛ شمتوط هدنخرات

 5 هلبا لس ترد «بوک هتفف هدهرهاق «هنرزوا ۳

 د 4 22 3 دو وس تموکح یا ز

 , Nیسع هللارصت اف ییغوا +

 واوا

 ةص وا ) : ردیمسا كتاذ کیا ند هب ام ۱ اظ
 E دوخاب قراس ن اظ

 تخم یتبحح هک (یلیدلا ینانلا ورم نب ملاظ

 ۳ پات ریهاشم هروک هتااور یاوقا ,بولوا هبف

 ندملاراشم بن احو ؛ردند و ضا بانح باحاو

 نا ا ارو ضن هنکللاو هرصب

 هراردرومشم اهد هلبراهبنک

 ارد او قا سس ناطلس

 7 ولم روت ۱ یهاظ
 ك روا جش ریما نن دجا ناطلس نالوا یربخا

 و همور ندنفوخ كرو یردب «بولوا یلغوا
 قلاوما تق یذ كنبردب ى دنک هه دنک» دتیا اه |

 ا )یر
 بخ ینرقت هفرطوا كروي .هرکص ندقدلاق هداروا
 3 مولعم لاوحا هيش .یدنا شجاق ء هلذل

3 
7 ox 
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  1اوبا رهالا كلا

 ( ویا و نا رهاظ 1
 ندخترات ینیدلوا كلام هرصم لالقتسالاب كنرد

 ؛ شین وط هدهرهاق هدنخرات ۵ ۰۸ یتعی هرکص هنسر

 هنتراما بلح هنیرب كلدام كلم یمع هدنخ ران ۵۸۲و

 یارحا هلتیاقحو لدع لاک هنس ۳۱ «قرهئلوا بس

 تافو هدبلح هدنخرات درد OEE تراما

 كنلفوا هدمرو وا نفد هدننورد هعاق .بو 1

 هسردم ر هدنتا | كن هملق لب رغط ندلا باش ا

eیدباشلیا نفدو لقن هماروا ینشمن . 

 یتموکح باح « بولوا یناخ دم زیزع كلم یلفوآ
 یدهلالس ونو ؛ شلاق هدنسهلالس كنون تفو لی

 ن یزاف

 .ردشفل و ندننابمش هسوا كول ۱

 - هدام « سرس 2 ] و

 [«هلروب تجامع هنس رها

 LS م ( اظلا كلملا )

 شب ندهسک ارح نامالغ نزوس ۱ 5 ۹

 یابلیا ء انبرع «رومتچ .رطط » ] ,ردیبقل كن ٠

 [.هلیرویب تمجارص هنیراهدام « وصناقو |
 هد رۋ هرهاق ین يعل طاطسف هدرصم ۱۳۲ 1 ۱

 نویفارفج یتیدلو هرق كوم 1 کت ۳
 .ردروطسم هدر برص "

 هللاندل رصاثلا ن د ) 3

 a یا ( دا ۱ هللا صاب رهاظ

 فلخ هنیردن هدنخرات +۲ ۲ ءبولوا ی زوئوا

 «بوروس 9 یآ ق زوقط زکلابو ؛ لو

 رادمکح رب یلتحرمو لدام .ردشعا تافو هد ۲

 .یدشم ريدا یر وکر هدنرزوا هلحد .یدب

 ی د زانعال سها "

 هدنځګرات ۳۹۰ « بولوا یی دب هان هما كول

 دیدن ان كردن هو 4۱۱ و شن وط هدهره

 ۷۹ «بودیا سولح ةر 8 ی

 تافو هد ۷ ED نادک دروس تموکح <

 EE كساد ص ین بلح هدننامز هر ها

 . یدبا :مقیح ندلا رار یلیخ رب ندنتیج ماشو

 ىلع لب دواد نایلس وبا ) |یرهاق

 هب رهاظ «بولوا ندنیدح و الع ریهاشم و لد هب

1 
ِ 
۱ 

: 

۱ 
3 

1 
3 
۳ ۱ 
1 

۳۰۳۳ 

| 

۶ 2 
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 ی ب طظ
 یدادحاو ا هردیدحوم كص وص به ذمنانل واریبعت

 هدهف هدا رات AY یسیدنک بولوا ین اهفصا

 هدنخځ رات ۳۷۰ «بودیا تأشن هددادغب و * عمو

 لک یخد یساوق و لضن . ردشعا تافو هداروا

 یلع نب دواد نب دم رکب وا ) اظ
 وا هجرتلا فنا ( ینامصالا ۳ 11و ٩ 5 یسه

 هتف ید و .بولوا یفوا تن رهاظ دواد نایلس

 ید رف كنرصم هدرعش و تاسدا و هد كح و

 «هدلاح یغیدلوا باش زونه «هدننافو تنردن ۰ یدیا

 « هرهز »و ؛ شمالشاب هسیردن )بوک كوا

 باتک رب ربتعم كب راد هناسدا و بارع هلسناونع

 هفرعم ىلا لوصولا بات» ید راد ههقف .ردشمزاب

 >€ رادغ الا باتک » “€ راذنالاباتک » 6 «ل وصالا

 یافت یلبخرب هلبرلناونع رثاسو « راصتنالا باتک»

 هردشعا تافو هدنشاب ۲ هدنگرات ۲۹۷ .ردراو

 :ژدندزامشا *ج تب کیا و وش

 هب رقب رسي فیض "یما لکل
 فیض نم مهلاو نازحالا یوس یلامو
 مهس اب بولقلا یرت ةاقم دل

 فبسلاب كلرادلا برضلا نم دشا

 اندعب كربص فيك ىليلخ لوقب
 فيك نع لتساف ربص لهو تلقف

 ( یدو عیش دولا كلا )
 ٠ . تعحاص هنسهدام «یدو» | ییهاظ

 و او زاسظ) :ردع-ا كباذ واندا ) ۰۱ ۰
 . رو باوج هبهعلط ودنا تا هدمالسا هدننامز
 دودعم ند ها هک (هرارع نب نابظ) .یدىشم

 هغ رشث داحا تاور هی رعوط ندب غوط هدهسیآ

 --.ردشع | تاور ند (هضر) یلع ترضح بو |

 تعیط هک ( یقثلا دوخاب یداب الا ةدادکن نابیظ )

 و91 وش هدي وہ ترضح قح < بولوا یس هن رەش

 ٠ رد اق كتيب

 افصلاب و قيتعلا تيبلاب دهشا و
 لقتم هاسحا نم ةداش

 لشرح لوقلا قداص نیما قو

 ندنابباح ( رورعم نب ءاربلا تن )۱ م او
 - هدلاو كن راصن الا ةداتقوا «بولوا 13



 ١ ل ظ

 یفیدلوا تحاو هرن داق ك داهح هلبز اغ .a هر دنس

 دارا اباطخ هب هجرت ۀبحاص فر رث ثادح یوق

 حا نالوا تاور ندنف رط كيون و ؛شلروس

 یخد كن ( هبفط ) یسهدلاو كن. رعشالا یسوم ونا

 هر دنوج یغز دل وا هیظ ڭا

 هببظ) و ندناہنغم هاشم ( یداولا ةيظا) س

 روگذم هد « یافا» یخد ( هیلهابلا رزو تش

 .ردندرهسدا

 یرود نانا دیزاب اطلس ۲ رظ

  هبصق كنب وک ,بولوا تدنسارمش

 و سرتسد ه- رامشا ناباشهلقث .ردندنس

 قارام ( یدنفا - ربع خيش ) | یفیرظ

 هب دعس تق رطو ندهرنامع یا

 هدنخرات NNN . ردیلقع"ور 6 بولوا ندنخاشم

 : ردن دنس هم انتعصت رو ذم تب وش هردراو

 هلد هلا هللا .ناتپب ییهسک

 هله ناتہب یغآ ندشاط هلغاط

 ندنسارعش نارا ( كس دمت ) 2 رظ
 یه رح و ل دنس هبصق هواس «بولوا

 بواشاب هدنامز یخضام تین ام هاش هر دن دننآدبص

 لئا هشامر و تمرح ء هلتحاس هناتسدنه هدعب

 و وبا تب وش .یدشلوا

 دما مشوکی وت ناکس یاعوغ شود
 تیوکز ا تشذک هک انآ هک كش دزا مدح

 a A Eat ا ۳

 قاب كريخ كولم « بولوا میدق
 یرلهنارو ضعب « بولوا بارخ موللا ی شو

 هروینلو هبصقر هلعساو ید هدنس هطخ ( ره )و

 «بولوا ندنسارمش نارا (دلا رفظ ) رفظ

 كنق ولس هام ردیلن ادمه

 : ودکتوآ هعطق وش . ردشغل و ه دنعم دخ

 نک یهاوخ هچره شاب رتهب
 تسردب و رداع رب هر

 لتع نيب ار كتشم قان

 تسربتعم عیدب سابق ناک

 هدیاتسدنه ( ىق دک هاش 4 هللا لظ

 «بولوا ندارعشو ندنکولم نکد

 ۱۰ ۰۲۱ و ؛ شک هتخن نکیآ هدنشاب ۱۲ هدنخرات ٩

 ,ردندنرامشا “هاج تاب وش . ردشعا تافو هد

eé 

 : ردکنوا همطق وش .ردندنسهذمالت كندز

 ,r اد عنص مزانب نیا تسنسح هچ هللا یلاعت

 ح ارثاج تروص مديد. وت یور ها رد هک

 حس سہ كنت الو برغ E ۰ “اظ
RLیزکس اس هدرګ لحاس و هدنغ  

 . .ردراو یساوه مالفاصو لزوک «بولوا هبصقرب
 سا لندهساقع یارمش یامدق ۲

 ۱ : ۱ ۱ ید وہظ
 ایاماف هداز دنبلد «بولوا یلرتسانم یسجر

 هل اود هن سرد كی هداز اشاب لاک . یدیا بوسام

 ټافو هدرتسانم هنو ؛ شلوا كلاس هاضق قیرط
 ۱ هو دکتوا تب وش .ردشعا

 یهریب لک ۂچْنغ لوا مزوک ندلیمروک
 3 ینچ نح هلیناق مشاب یدتبا نوک هلال

 هداروا یردب < بولوا یماش ییعکیا بس

 .یدیا یحاص راع ییدنکو یجهبساحم تب وش

 ونک وا

 شلراط هکاخ هنغودص اب مدق هزوم یب

 هنیمز هلیئام هزوم رک شقن رب

 هحور ید ندنسارمش نارا
 ۳ ا 34 و رز | یدوهظ

 ۳و لوا نادنسهبصق زیشرت یهدناسارخ یني

 هاشلداح ےمارا ندنکولم نکد «هلالحر هناتسدنه
 نالوا یواح قي ۰۰۰٩و ؛شمریک هنتمدخ كنینات
 رت .ردشمزاب هنمان كنون یی-همان قاس رومشم

 ا ر» .« لالخ ناوخ » , «مهاربا را زلک»و یلاود

 ضع کد و یسهلاسر چوا هل رلناوذع « سرون

 تافو هدنخرات ۱۰۲ ءردراو ید یرلهموظنم

 ِ :ردکنوا تب کیا رم وش .ردشعا

 تسیز تسمارح یمیب تسراہب
 تسیرک دیاب داهز لاوحا رب
 ورک نک عرو تخر تسراپ

 ون لاس نونک دادا هنهک ی

 ردخ.وا تب وش «بولوا یلزبرب ییعکیا و

 ۱ شم ناکتشک لد یا یربیم كشر هچ

 نکم باتش یسریم دوخ دصقع مهوت

 و الم ء بولوا یزاربش ییعچوا س

 تسکی دزن كشرز ام زا یتماد كاوت

 ارح ناک یهد تم "یداوب رس هک
 مراد اهفرح تسار رکو غورد ا

 ارح نابز ربب ای ربب دوز ریغز
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 یا
 ریهظ ) * ردیعسا كتذ یا ۹ 3

 هک (یسوالایراصن الایدع نب عفادی

 هدتاور ر و شلو هدنرلانع ردب و هنات 4
 و REN لا نو

 ث:داحا ضعلو ؛ شفل وب رضاح هدناو
 د كريهظ ن تلا Kk جا

 لها هک( زخاب الا یاب 5 ریهظ ) و

 هرددو دعم ندزامخ ۱

 .ارمش دنه و نارا 99 9 ۷
 مسا كتاذ ترد رز هجورب ندنس ] 2

 ۰ : ردیسلخ]

 ماعا (ییایراف دم ن رهاظ لضفلا وا ) یسیجترب

 - هبصق ( کروا ) یهدمزراوخ «بولوا ندا
 کر ین رم عدم E هدلاح یی دلو ان

 E كاتا ها من اعط .ردشغ وا ۰ نفد هدنناب كنيافاخ

 كن رونا ینر اعشا ]۱ و زا
۱ 

> 
 ردیدب رامشا *هلح تب .ییارو وش .ردراویاود رص و 1

 دایرق نتشیوخ یاهرنه تسدز اي 1

 دار مدراد هل وک رکدب یی ره هک

 تسب یبع قارع رد رثهز رتکرزب

 اف وچ وب من نی و
 ین اهنصا ( هورقش ندلارییظ ) ینا ۲ 3

 2 ۳ aS ها «بولوا ۱ ۵

 ناب 0 لک شا ما رد ۱

 نيب هلاندص و یلدوم ره ریز
 یدید همهدزاود دوب هک لاس

 ناب هلاس هدزاود یهمو زیخ رب

 (یترفت دارس الم نب ریهظ الم) ییبچوا -
 تثیه « بولوا ندالع ریهاشم یردب و یی 13

 تببوش .یدنا یحاص یلوط دب هدهسدنهو باسحو

۳۰۳۵ 

 | هدنغاطباخ رس «بودباتافو هداروا هدنحرات 0۹۸و

 ۱ یرهب وه قوح ر . ردراو رلن دیا جج رت هن را

 ر
 مدرکیم هراظن را ترود زا مفدیم دوخز

 ۱ مد رکمم هرا وآ امشیوخ ناباس رد ناباب ل

 ۱ دوعسمه یشذم ی e e سس 8 ا

 ا ر ِ
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 یه ظ

 وردت ةبتسزاف تادا ۷ هرات
 «« ناعالا ريهظ » <« اشنالارهظ » .ردشلوا لوذشم

 هردشعا تافو هد ۱۱۹۲ .ردراو یسهلاسر ترد

 :ردکن وا تب وش

 دوب نم تخ هکاتفک وترا دشاب هک فک
 تسنم رایغاز اتفک ناج هتسخ ریهظ متفک

 كنکولم نارادیرس (-- هجاوخ) | مظ

 هدنګ رات ٩ «بولوا ینمزکس ا

 هراما ادن 6 هن رزوا لتق كنار هحاوخ یردار

 مک ندکدروس تم یک هنسر زکلاو یک

 ناولو 6 بودبا تفارف هلبرامتخا نعادنک هد ۷۰

 نی دم رک وا) دا یا 2
 رها شم (دجا یراخ نیدلاربمظ

 هلساو-ع » هن ريهظلا ىواتفلا D ء بواوا نداهقف

 تافو هدنخرات ۰۱٩ ۰ ردراو یسواتف هعوج

 هردشع |

 زومر» « بولوا ] ۶ ۰ ندا ریهظ
 .ردنحاص فكیاتکر هلسناونع « قیاقل ا

 روی تج ]| یایراف نیدلارییظ هنسهدام « ریهظ » | اف |
 HEN زاتسرمط رات » 1 ٤

 ند الع

 .زکترو ا ۳ ندا ریهظ

 EN دره هدنرلطاست هنلحا وس ناس دنه بز |

 ینافع نالا روس ماظما هیاروا , هسرزوا یدادتسا

 حجرات ٩ ۸ ۷ و شلاق هدرابالم «كرهدنک هلساغود

 .ردشمزای نح رات رابالم هدسیع ناسل هدنسی ربه

 وا تدر ھم ۱ یرو اش ندلاریهظ
 6۷۷ « بو ۱

 هرزوا دلح چاق رب هلساونع « ریاصبلا » هدنرلخرات ۱

 لا فرق یر
 « نیرعلا ةهومب » بولوا ۱ یامرک ریپظ

 .ردشمزاب هموظنمر هدنرلخرات ۱۱۲۲ هلساونع

 ( کوص كناظلا فرح )



ِ 
 ( زا فلالا لصف - نیملا باب )

 .ردلن اهفصا ءبولوا ندنسارهشنارا

 هردشماشا هدننامز لوا بس اط ماش داع

 ا تب وش

 ساعت هار طخ هرس تیلب ارام

 دشام هر رضخو وت زبس طخ دزرس

 ۳ دنه ( ےحرلادہ هب وخ ) دا 2 و > را جا

 كرارحا هللادص هحاوخ و ندنس | . 

 رب « ردشعا ت امن هدنرهش يهد «بولوا ندندافحا

 .ردشلوا عقاو رتش هب رک ی رامشا ا

 ورس نچچرد هداتسیا اپ كيب
 تسیک "هد ایک دازآ ندب

 هرعاش *هلضاف ( دم تن )
 بولوا نوناخ ر هطاطخ و

 . یدنا یسهجوز كرزبش نب رم ندارزو

 3 شاد ES ةدیاع هرن دما
 ند . ىدا یسهبراج دلولا ما ا ددلولا ی

 نب دیز ن دم قدهما یب .بولوا یهتیدم لصا

 هبلایوم ندنفرط كنون « نکا یسهکولم تیهلسم
 «بوىملوا لک ر هن ره .یدشنلوا هه هنوحد

 ماما 6 بولوا هرومثم هللاکو لضف « هاا دنا نا

 كس نوا ندنسالع هندم راسو ندنرلترضح كلام

 ۱ هنا ةدباع

 ۰ ردشء | تاور هلب دن اسا فل رش ثا دح

 هلروس تعحا ص هنسهدام ك

 بط وح :ردیعسا كناذ چوا ند هب اه |

 و ء یسهلوک كز زا دیف ن ل

 « هللا تاضص ءافتا هسفن یرشب نم

 ہل اع

 سانا نم و «

 ۴۲ هبعازلا دلاخ تنب هکتام دعم ما) -.ردشلک

 و ساب « هنس «رامع «بیهص هلکن و كنسهعرک تبآ

 كن ک رشم .ردیوص ینیدل وا لزات هدنقح بانح ولالب

 ر نن سپام) -- . یدیشلوا راجود هشاذع

 ۱ 35 رب ام ن نجرادبع هک (ینیطفلا رضا ن

 . ردشعا تاور ندنسیدنک یلغوا

 .یدشلوا لزان هبهفوک هک( یراذغلا سبع نب

 وکر هدنراوج سدق هدنط ساف

 زا یوج توقاي یفیدلوا هبصق دواع

 سی
۱ 

i 

2 

3 
۲ 

 . رودیا

 كنوناخ ید یتآ هحور ندناساص
 ۲ نت دیسا تن هکتام) : سر | کتا

 همالسا ینوک هکم مف هک ( هيشرقلا ةيما نن صیبملا
5 

 بولوا یسهحوز كنبعاز لا نوجا یا ن مکا

 60و هدنرلت ربه هبهنیدم نمدنفا ( ) تاس اکرغف

 « قرهغاص ییویق ر زسئوسو ؛ شلوا لزان هنلزنم
 ديز تن هکناع) .یدرلشمرومس هز ^ راهظا

 ۸ و رم هک( هبود-ءلا هش رقلا لغ نور ن

 یرلبسن «بولوا یسهداز مع دلنمدنفا (هضر) باطخا

 هتلادیف و یسهریشم# كدیز نب دیمس .ریشلرب هدلرفت

 ۰ اعلاقوف .یدنا یسهجوز كن( امضر ) رکب یان

 ۱ هدایز قم هنس دن كنح وز هلغلوا نوناخر ییسح

 - وقي 1 ندداهحو تدایص یتسیدنک تبح و «بولوا

 ۰ الط ز ینوتاخ و ینلغوا قاد ص ترضح « ندنفرد

 هدیاب و و ییفهات كنف رط هدعب «هدهسلا

 4 ۵ گن

 شا رابحا

 اسم هنحوزت ا «هګ دشا یراهشا ی راکدل, وس

 ركب یبا ی هنلادبع هبلاراشم . یدرلشمروس هدع

 و + شلوا دهن هدنسارغ فاط (اممضر)

 E هدنقح ءهلفلوا نوتاخر هرعاشو هدا
ELردندنوا تب ا  * 



 ۱ I تاع

 ميت دعب سانلا ريخب تئزر
 [ رصق ناک ام و رکب ییا دعب و

 ةنيزح ینیع كفنتال تيل اق
 اربغا یدلج كقنيالو كيلع

0 
 ها

 « بو راو 1 هضر ) باطل ا ن رم ۳

 ی فور ترضح نانلو رضاح هد هيلو نالوا من
 ق کیا كتب يا وش ههکناص (هنر) بلاط

 ك ك «هدکدید ؟یدلاق هدهر كزوس و «قرهو 3

 ارش ك ( هضر ) رم ترضح . یدبشعالفا قوح

 ؛شمراو ه(هضر) ماوعنب ریبز ترضح هرکص ندد
 ندیوضتص باج هدننداهش عوفو یخد در

 «روبل وادبمش اعادمرلحوز ےب «هدهسیا شل روي دل

 .همرو اضر در بد ا اا 

 یندام قلبق زاغ هتماج بودیک هدع- . ی

 ینمالوا منام هشدام و هراهحوق ینیدراو « بول

 كن ( امر ) ریز و رم ترضح ۰ شعا روق طرق

 ترضح ۰ ردراو یراهشص یخد هدنقح یرلتداپ

 رضاح هدالب رک «بوراو یخد ۰( هضر) نیسح م اما

 را همش ۵ درمح ماما ترضح تداهش و یل نو

 شم راس و هد« اسللا هاشم د ید وس

 هد « هاغلا دسا » ریا نا ,هدهسرویئلوا ناس ه بت

 هکتام ) س . رویا رک ذ ینیدراو هماما تز

 رخت هک ( هیعشاواا ةيشرقلا مشاه ن بلطلادبع ت
 هدنمالسا  بولوا یمهم كص دنفا (معاص) تاب تان

 نح نديون بناح كنهكم .ردشملوا مقاو فالتخا

 عویش كنایژر وو , یودیا شمروک ابژر رب ۵
 ینیدلوایسازمساو شیرمآ ءیداب كله وبا «هليس

 یسهحوز كنيموزخلا ةريغملا ن هما وا .ردروپ

 س . یدیا ی-هدلاو كن هسرق و ربهز و هللا دیق : 1

 هک (هبرهزلا هیش
 كن راترضح فوم ن نهرادبع ندهرشم * هر

 « بولوا یسهدلاو ثب همرخ ن روسمو یسهربش

 رقلا فوع دبع نن فوع تن 1

9 

 ثا دح ر هک ( هبودعلا هللادبع ن معن تن هک

 ن دیلولا تن هکتام) س . ردیسیوار را

 ی دیل و ب دلاخ e هيموزخلا ةر 1

 س .یدشع ا تره هب هندمرارب هليا ءافش یسهرب

 یهکتام و ؛ شاو روبج تی 5 دن

 د | ۳۰۳۷

 شتا قیلطت هدنتفالخ نامز ك ( هضر ) رص ترضح

 ۰ یدیا

 وا یعاش «بولوا یر فن ه و اعم ۳

 هنر اما هلذلواهتفشآ هتسپ دنک لبهد هکناع 1

 نوجا عطق یتاسل هوا < دک دا E یعسا

 ن دیز س .یدشما رلناسحا قوج ر هنسیدنک

 ( دیزی نب هتلادبع تنب هکتام ) یسهدینح كلهبواعم
 هلسب دنکص وحا عاش «بولوا نوناخر ینسح یخد

 كولم ( هدهش تث هکتام ) بس

 هدنناوخر هروهشمیهراج كدیز ن دلو نده وما

 هلیساوقت و عرو ( هوشخلا ةکتام) س . ىدا

 ۰ ردهر وهشم

 o ن مرا ن صوح )| هاع
 نالوا

 كرام برع ناناو فورعم هلیمسا ( دام موق )و
 یرالغوا كنود دشو دادش .رونلوا نظ یسالعادح

 و « هدهسیا روک ذم هدخراوت شعب هرزوا قوا

 ندهمب اش یني هربج كولم و رخّوم كب كردار کا

 هد دل وا دام موق ٠ دوز ۵ دودعم

 رضحو نع یرلقدلوا ش

 دوهشم هلئلرص رظن و دوحوم موللا هدنرلتهح توم

 كن هيسج هنبا یک یدن

 9 ی نک اا ه ددنی>ح نگ

 غلوب لئات هتي دمو تب رضح

 وص و هبصق و رهش نالوا
 قیدصت ی( مم ) دوه ترضع . ردلدتسم هل را هبارخ

 مر « نوچ رلکدنا رارصا هدتلالضو رفک «بویغا
 هدعرک نارق یرلقدلوا كاله و وع هلبا رصرص
 « ردرو ذم

 کک هدماش و رصم ( كالم )

 ناک ییا نده ونا كولم لداع

 2 ردن.هل

 نب ركب وا نیدلا فیس لدام كم ) یبیجنر
 بول وا یسحمدرد تب هر و" ذم كولم ( یداش بونا

 حالص هلاراشم .ردیردار كني وا نیدلا حالص

 هدنګ رات 7 هرکص ندروصنل ادم ینوروت كن دلا

 هدهرهاق هسوا كولم گدهتفو وا و ؛ شا سولح

 «نکیآ هدکعا تماقا هدقانوق نند ( هرازولا راد )

 نکسم «بودیا انب یلاع یارسرپ هدلبحلا ةعلق ییدنک
 « بوروس تعوکح هنس ۱٩ ۰ یدبا شلیا داخ

 ؛ شعشا وا قوج نوجا قمراقبح ندسدق ییلص لها

 راکنرف ء نکیا لوثشُم هلادخح و برح هداروا و



 د | 3

 رصان لماک كالم یلغوا «ندن راکدتسا هرصاحم یطایمد

 ۱ ۱۱۰ ۰ یدیا شا رومام هنرلعفد ید ندلا

 ۱ تافو هدلح مان ( نيقلاع ) برف هقشمد هدنخرات
 | نیدلا رصان لماک كلم هیلاراشم یلفوا . ردشما
 . ردشلزا ینلخ

 وک ذم كولم ( رکب وا لدا كلم ) ییعکیا س

 نب دت نيدلا رصان لماک كلم و یسیعتلآ كنهر
 « بولوا یلغوا كرك, وا نیدلا فیس لدام كلم

 یتافو تكنیردب .ردفورعم هلک د ( ریغص لدام كلم )

 هدنناب كنیردب هدقشمد « هدنځګ رات ۱۳۵ ءهنرزوا

 موکه یاو ؛شعا سولج هد «هلغملوب

 ۰ یدیا مدآ رب تكشوکو لئام هبعلو وها .ردشمروس

 تشاو هدماشورصم هب (— كلم ) 1 ا

a ON E 

 ۰ ردسقل

 | كولم ( شمالس نيدلا ردب لدا كلم ) یسیجرب
 | نالوا یرل يشب « بولوا یسیصتل | كن ەر وک ذم
 هد نخ رات TVA ۰ ردیلغوا كسري رها ظ كام

 هشر كتکرب دم نندلا رصان دعس كالم یردار

 ندنغب دلوا نسلا ريغص ءهدهسلا شلوا رەم ناطلس

 كلم *ءرادا نوالق نیدلا فیس ريما نانلو یب انا
 مرک هلطاقسا قسدنک هرکص یآ چواو ؛شعا

 . ردشلا طص

 ( افبنک نیدلا نیز لدا كلم) یسیهنکیا -
 | نیدلا فس « بولوا یسیعاوا كن ەروكذم كولم
 نسلارینص كنوالق نب دم «نکیا ندنرل هلوک تن والق
 « هنرزوا یسامهلوا ردتقم هتکلع “هرادا .هلیسلوا

 ؛شفلواداعقا هتموکح دنسم هلا اما قافنا هد ۳
 : ردها تم ۶ یارحا هنس يا و

Eرک هدماشو رصم (- 7  

 E SEE كلام نروس

 «یابنافط» ] .ردیبقا یخد كیابنافط نالوا یسیجنرب
 1 ۰ هل روس تع>ا ص هنس هدام

Eتموکح هدنتهح لصوم ا  
 نالوا یسیعتلآ فناک انا نروس

 .السرا» ] ردیبقل یخد ك ( هاشنالسرآ نیدلا رون )
 ۳ هلروس تعحاصص هنسهدام « هاش

 تر لداع

 أ

e ۷۔اسارخ « بولوا  

 .: ردن دن راعشا *لج هعطق وش

۳۰۳۸ 

 یرلکدا « بونلو یشاط ( نابیس ) هدنتیح |

 ر نالوا هدنرکح ینانآ كل وكوب .بونلو لوک

 ی ر «قرهلآ ید یاجر رکید ند] وص |

 9 ۳ هدنجا كزفروك

> 
En 
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 را 3

 ۱ ادج دایزا مدش رخآ هک دایرف و هآ
 ادح رادلدز تخاسام رهم دب خرچ

 نابعام نوچ هک تسیالب هچ هللا هللا

 ادج رابلوخ "هدید مک هیرک ادج نم
TUدردو ترسح دصب هک ن اقمفر  

 ادح دایزا مدش نمو نمز دش ادح لد

 الوو هدنفاعسو تالو نا ۰
 ۳ ام ۲ ی 1 زاول داع

 ًاونج «بولوا اضقر هدناامش كنلوكکن او قرهلوا

 الامث « هلیساضق نیجرا ارش « هلبا لوک روک ذم
 « رددودح هلیراتبالو سیاتب یخد رغ « مورضرا
 ل ثمرتمولک ۱۱۵ كناو و هدنرانک ك لوکی زکر

 ۳ اا یی اھا ۲ ۵۰۰ و عقاو هدنسد رع

 هنقآ «نبقشاط ءندآ اضق .ردنس هبصق (هکنجرآ )

 ورق هر هیحان ه هلبرلعسا قعشروت و روک هتشپ
 كلوب هک ردراو یسلاها ۱ ۷ ۰ بولوا یواح

 یدومب ی۷4 «ملسم قرهلوا درکه لشاب یو ه ۵
 ردمنمرا e 1 ۱ ةنم هب هل بهاذمیررصقو

8 
 بت
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 . ردتینم زا و قلفاط یسضارا . هلغم لاب هداضق

 كحوکه دنجا و نامروا رب هععساو د دلا

 ۳ توک ن او هدسشرط قرش كنا ضق زکص ع «هلناارح

 مروا رب یخد هدنتهح قرش كیاضق . رولکود

 یر یامتنم كنلحاس و لوک ك جوك یاو

 ۶ اقوب نالوا طاح هلروس < هلغل وا ترابع نریم

 هل رش عماجرب مد «براوا ی هلحم مالسا ى

 ا 11 نالوا ىسەلع نابتسرخ .ردراو یساسیلک

 1 ا كل هصق . ردطا_ع هلرل هعگابو غاب ی مق

 اها . ردا î یرلهتایو وص رب نیا ندغاط

 . رار دلو غشم هلقلحارکو تعارز هیحاشاپ ۳۳

Eهلعما ۶  
 8 9 یتوراف ناخ لداع
 تارا نرق یحا وا هلیرخاوا یر نرق د

 ۱ E ب هسادیج |
 وا یو « بولوا غاطر, نوز 0

1 



 نایلسناطاس ور ۳ ۱ و 1

 « بولوا ندنسارعمش یرود ناخ 3

 رافمتسا و * یدیا یسیح همانهش كپلاراشم هاشداب ۱

 هل تعم ازربم صاّاا «بولوا ندنیطاطخ و ادا 6 رد

 مهاربا میش ۰6 كرة دك ه رصمو ؛نک

 هجرت بحاص .یدا شعا جوزت ین زمق

 تافو هدنخرات ٩۱٩ ۰ ردشغا دلوت ندحاودزا ول |

 یراهشا ء بولوا یسهیکرت تابلزغ ضمب .ردشقا
 شلیوس هدنقح هبلا راشم هاشداب . ردیرام ندتفاط

 هردندنسهضس راعشا هعطق وش ین دلو

 موچمه اهش یالج طيح
 مشلا لیج ایاطعلا لبلح

 العو نعو یلح جوم همه
 مهمه لذب و چ : ةهیشچ هېه

 قوا رز هجورب ندنسآرهش سرف ا ۰. 8
 ۰ ردصلخ كنرشک شب فراع 1

 نکا تب وش «بولوا یلدابارتسا یسک ر ۱

 تفر درد لها رظن زا تیا دلاخ ات 1

 تفر درکب ایرد هکهدید تسپرک نادنچ

 بولوا یلئامرک ( - لیعامس) ییعکیا |
 مدآ رب برشم شیوردو عبط شوخ لودشم هل احس

 درک وا تب وش ۰ ¢

 ؟ ِ

 ےک کش ت ہت دھکا ف ھا اعم اات طا ین 2ے اھ ےہ ھت تا هیت ۔ کو د ےک گا ا

 رابکو راغص زا تسه ورد هچرهو ناهح

 راہب هشيمه لک یا دناوت ضيق میمش

 یدحوا وقت بول وا ین اهفصا یتعج وا 7

 .یدنا راو یسهفراعم هل

 كباص ازریم « بولوا لزیربت ییجتدرد

 ار لق اقع باتو بآ ایهص روتسم دنکم

 ار لقع باتفآ برغم تسانیم قرشم

 هدننامز كه اش رک | ,بولوا ییئاربا یبیعشب بس
 لوا نکس هد داب آ ےظم « هلتلحر هی اتس ھه

 یعااروش هردشعا تافو هدهلاکس هدنح رات ۱ ۰:۳9

۰ 

 شا 7 یی RR رب 2 i د

 ۷ Gi 1" ۳ ا و
 ۲۳ 3۳ دبی 0 ی کد کے کک ی اس ہک د رے ےک تا متت کرے کیے

 تشذک داتشه هعزدا هکر ع یا
 تشذکد اشان و داش هک ی نکهچ شداب

 رکم زادنا شک هلاسود بارد

 تشذک دایرب هیت یاب بآ رد

KC EE ۱ 

 دردکن واتبوش بول وا یزاربش ییعتلآ جک

 اره نابغاب تسدرکت هک یھ رمه هچ
 ایه رانکردوت نوچ یلک خاش دناشن

 نیدلا لاج «بولوا یلزاربش هن ییجدب س

 فلاح یغیدا وا یغوا كنساد كن زاربش قرع

 هعطق وش .ردشمروس رمر هناشیورد هدناهفصا

 :ردکن وا

 ارتاهایس درادهکن نانییدب دایزا ادخ

 ارتاهالکک هاپس می رکهولج وس ره هک
 ققدو یدنکفا یخ وس یسکش یسی یدز

 ارناهاوخ داد تمابق یادرق تسیچ تراوج

 هردکن وا تس وش «بولوا یالنک یوکس تبسم

 تسيل روم یلزام ملاعب قح رهش ريغ
 تسيل رود لد هر ندرک ناوتبم یناعما

 ا

 شاب كنتلد رطاخ وکنک هشبپ یدنم درد

 شاب كنز رد وک هشیآ هد زآ ورپ ار ها

 تافو هدارواو «شماشاب هدزاریش «بولوا لئورزاک

 هعطق وش .یدبا رهام هدنز رحم هثل طوطخ .ردشع |

 : ردکن وا

 تسا هداتف یراکت یاوه رس مزاب

 تسا هداتف یراک هچ هک نبا رع رکید

 باتق [كشر نا ضراع درک تست طخ

 تشسا هداتف یرابغ هلاهز هم درک رب

 یتا نما ( ےھارا ازریم ) یسجمر نوا

 وش «یدشع | تدوعو تحایس هناتسدنه « بولوا

 >ودکتوا ت

 ما هناربو ةبلکرد لد یاب دسن زا

 ماهناخ یورز دزیخرب كن ر نوچمه فقس

 ازریم نب ربکا یل افآ ازریم ) یسیمنکیا نوا
 تاذ 2 لماکو ب دا <« بولوا لزارش ( نسما وا

 ردنحو یابع و ندتماقا هدالب رکتدمرب ۰ یدیا

 6 لرمدک هرم ونیکل نداروا و ؛شقیک هدابآ

 دوا « هد ندکدشا مایا راسا هلترورض تقو ر

 سیصخ شاعم هنسیدنکن دنفرط هاش یلع دمت یک اح
 یی 5 هردشعا تافو هداروا هد ۱ ۲۲۱۱ و ؛شغلوا

 رلیمیش یغد رلنوا » هدنکیدید « كسیلم«ا لوبق

 ییدید « م«بلکید یهک لب « روید هوب نوا



 را ع

 وا هعطق وش «بولوا لزوک كب یرامشا .ردروهشم
 : ردب د هل

 نوب نیربنع فلز تشک ناج ندرک دن
 یودنه لاخ ارلد دروآ مادی هنادکیز

 مدایزا تفر ین نابرهمات نآ درک م دای هن

 ییوخدبو شیکدب بجعاب هداتف مراکورس

 ناسا, ) نیس ادص رم ( یسعچوا قوا رحح

 وا

 نادای رجه زا مشچ ود ریز منم

 نا راب رز ا را وود وچ

 ت وش «بولوا ندشاداو

 هل تایل زه « بولوا اره یسجدرد نوا س

 - ردکوا تم وش هردر ومثم

 تس هدینشن تیح مان سک زو تسلفط

 رابکی راهظا مک مسرت

 . هلوا مولعم لاح و نطو گاز نصف نوا

 : ردکتوا تب وش «بویم
 نم لتاق دز اردوخ وا دشکرک

 نم لد زا دورت تماش ات نآ درد

 ینارهط ( لم دمت الم) ییعتلآ نوا
 وش .یدشق هناتسدنه هدننامز هاش ردات بولوا

 دیدن وا هعطق

 تسراک زور نیکوچ وت ناک

 سنا رهم وچ و رهم

 تسباکر نارک هوک نوچ نیا

 تسنانع كېس ليس نوچ ناو

 دحل رب

 >د ندهمافع یار دش نرختم ۰

 هر ی
 ندهولوم میاشم ( یدنفا-- دما جش ) یسیجرب

 هعلق عقاو هدنابا مور هدعب « یوګ ادا ء بولوا

 هدنتخشم یمهناخولوم وق و تن تا

NI.وش . ردشعا تافو هدنخرات ۱ ۱۱۷ و  

 : ردکنوا علطم
 عامس ناطلس ترضح ایا ردکک اپ تاذ

 عا ناوید معج

 ولوم ځياشم هنب ( یدنفا جش ) یبیعنکیا بس
 هشوقفل كسیرق هدعب و هدرصم ادا ,بولوا ندهب

 تسود هنر كنيهارس ینطصم 3 یرد هدنرهش

 كنیردب . ردشعا تافو هد ۱۸ و ؛شلوا نیشن

 :ردندنرامشا لج تيب وش نالوا ندنسپمخت ین عرب

 و ور
 هراد فرس

 ك اع 3

 2 1 ۱ 006 اب افزاع هاک هیکک وب

 3 هاک ۲ لد هل ردب ضيف تہھ هوا

 هلانوع یو رد مشچ یدلیا هداشک

 هایس رون قیرغ هجنلوا ییکی هایس
 ملعسم مد هدنایب و رع" نونف

 هبنوق ( یدنفا س حالا ېاچ ) یسیعجوا س
 نیشن تسو هدیولوم ترضح ماقم «بولوا ندنرلیبلج
 ۳ . ردشع | تافو هد ۰ در ندقدلوا

 ۳ : ردندنرامشا *هلج تاب

 بواوا رصع ناوخا تفلا مزب ريسلد
 هتفلک درک ېب شوک یدلکچ فراع

 ناوبد ناکجاوخ (تب--نایلس) یسیجندرد بس
 "ندتلتا هب هاو د بصانم شل «بولوا ندنواره

Keیودراو ؟شلوا ییسمارتفد هدنخح رات ۱۱۸  

 ا هد ۱۱۸۳ «بودنک هندناح یبا مور هلنویامه

 ید هدتبلع و و تاث .ردشعا تافو هدي

 هبیناقاخ هبلح «ییاود با ص . یدیا راو یترامهم

 ۲ دکترا تب وش .ردراو یسهسافر و یسهرظن

 : ردهلغم یناعم ناشوبرپ فداع

 میلکد نایلسههظن كلم هناروم

 فا هه ناتکلا سیر ) ینیعشب

 « هلدورو هت دامس رد ء بولوا یر ومطسق لصا ن
 هداعسلاراد تدم ر > تک ندکد تا مع ا

 ی یناکجاوخ * هر هدمیو؛ شفل و هدنتباتک یرارومأم

 ار ]جم و « هنکابح هعطاقم نمرح هلزارحا

 هرکصو ؛ شغل وا بصن 3 اد هر ك وكن وامه

 ا ےک كیا طلس ناعب « بولوا لوا *یجهرک ذب
 را ۱۲۱ ۔یدنا شفل وا هلاحا هنس هدهف یخد

 یاب mM هدعإ و TE لوا ةعمانزور

 رو یکلبج بسا لوطا | هد ۱۲۲۰ و تمام

 ی i واج هنب هدما و یرح ۲۳ 0 کهن

 باتکلا سیر . هرکص ندقدنلوا هلاحا هنسهدیه

 یئابشواج ًالاثو نوامه ناود *میقوت قاهرآ ر و
 ۳ فو هدنشاب ۷۲ هد ۱۲۲۸ و ؛ شاوا یجناشن و

 ۱ *ردکتزوا علطم وش .ردشعا

 ۱ لوا راو یهدن ثكسردیا نون رتي هللفاغت

 1 لوا رایغا راکش زاو یریغ مکیدوس راو یروب

 اتسا هد۱۱۸۳ (افآ دم ) ییا س
 9 ؛شمریک هنونامه نوردنا «بوفوط هدلوش

 ؛شفوا بصن هنخارادقوج نونامهباکرو هصاخ رالبک
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 هدنخح رات YTS 6 بولوا لئان هنشاعم دعاقت هلی

 .ردشم تافو أف ماشقا كج هبلبا ارجا ینفز نی

 ریبدت هدیص ییرشم امهوا فراع ردقوپ
 زالوا رج هنتالابخ ماد كةسيك

 یسافاخ یسهطوا یدمآ هرکص ندماود همالقا

 یلجرتم یر هدمب و ؛ شاوا لخاد هنس هر
 هنناح هب همش ارومأم <« قرهشلوا هلاحا هنس هده

 هردشعا تافو هد ۱۳۸ < ددلاح یغنیدلوا 14

 ثكشکلد: راعشا ردهت هشيهه فراع
 راو یغاجوا فراعم هدکتعیبط تیب

 ( یدنفا - هداو سردم ) یسگزکس بسا

 هلدورو هتدامسرد ,بوغوط هددیمزا هد ۷

 هدن رات را شم وا بر هدنوام۵ یار ۱

 رد هد ۱۲۳۰ « بولوا لخاد هسیردن قیر

 لئا هنتولوم همرکم ةهکمو هردآ هات انف

 هد ۱۲ 6٤و لوا ىيا دلو تا هد ۳۹۹

 عاطم وش ۰ ردراو یرامشا سرع . ردشعا تافو ١

 ٤ء ردخنوا

 ردلک اک ریذات مک ز یکتا كشم لاخ داوس
 ردلبنس م به هچیک ره ماوخ مجیدی هرک

 دنا ت هداز ادهنک )یب

 لوبناتسا « هدهسیا شمالوا لات هیر 8

 هبلقع مولع . ردشعا تافو هد۱ ۲۱۵ و ؟ ۳

 لوط دب هدههسراف و هب رع تاسدا و هدهبلقل و
 ۳ یدا یحا 5

 كنرهدام «هداز یرد» ]

 ] ۰ تعحاص هتسیهگیا

 یدفح هداز برشم (

 ناطاس رصع ) و یدنفا فراع ۱

 ندالع ی هب هیمالسا تفعشمدنسم هدسناخ ديلا دب

 ثكندتفا نیما هداز رطاش ندنبهردم <« بولوا

 هد ۱۲۳۲ « بوغوط هدنخ را ۱۲۰ ۰ ردیلو

 مالسالا جش هنس وا و ؛شلوا لخاد هسردن قار 1

 ۱ یدنفا فداع 3 1

î NE 

 هنکلعتفم فاقوا هدف و هنفلماسق تافل هد ۹
 یوتف هد ۱۲۵۳ ؛ شفآوا نییعت هنتولوم هطاغ و
 هبص وصخم ترومأم هک هنس ر و «شلوا قسما

 هد ۵71 هدنندوف <« بودک هنبناج فی رث سدق هللا

 هلبتیرومأم كلشتفم و هلیس هباب یرکسمیضاق یلوطا ۲
 انا هد ؛٩ هدوملا دعب «قرهنلوا مانعا ه لوطان
 هیلدع ماکحا یالاو سلجم هد ۲ ,هنکادها یوتف
 هدنسهدهع قلاضعا روک ذم هد ۱۳ < هنغلاضما

 بصا هنکل رکسعیضاق لوطا لعفلاب هرزوا قلاق ۱

 زارحا ییسهاپ ییا مور ردص هنس وا هنن «قرهنلوا

 هنکلرکسیضاق لیا مور لعفلاب هد ۲۹۸ و ؛شّعا
 لوصا ر هدنقح ماتا لاوما هرادا «قرهنلوا نعت

 هنتنابص ثبهرو ذم لاوما , هلک ءوشود هنسح

 سلجم «ماتالا دعب یتدم كارکسیضاق و ؛شعخیلاچ
 ۱۲۷۰ « بوشاغوا هلیسهرادا و حالصا كماتا
 ردشغل وا اقرا هشم لبلح دن سم هد رات

 هلناهرادا ین هیمالسا تحشم روما تدم برق هي هنس

 ۲ فاو کو هات و تاماطت لار
 « بودبا تافو هد ۱۲۷۰ .هرکص ندقدلوا قفوم
 هدنراوح یهاکرد اھا ینطصم هدنح راخ یوق هردا

 زارا ندتیناقحو لدعو لضافو مع .ردشغل وا نفد

 لناونع «نبت را الا عماج» . یدبا تاذر انشآ روما
 هوالع تاقیلمت و تاقیبطت ماط رب رو تا ا

 یک ی یدتبا رشن ها عضو هتروص نسحرب كرهدیا
 لناونع « هما تسایس» كنیدنفا هدد له سور
 . ردشعا هجر یخد یسهرومشم هلاسر

 له سلب تک نوا
 هب هبم السا تخم دنسم هدساخ دلا دبع ناطلسرود

 یا میلس ناطلس رود «بولوا ندال نالوا لصاو
 كب تمصع هداز اشاپ لیعاعما فئار ندنرودص
 نادلصح لکا «بوغوط هدنخ رات١ ۲۰ .ردنلغوا

 هد ۳۸ «رصم هد ۲۰ «سدق هد ۱ ا

 هنسەدهء هد۱۲ و « نیيعل هنىرلتواوم هنن دم

 فارشالا بقن هد ٤۷ .هلیهجوت یسهاپ لونناتسا
 میفرت یردق هلیسهاپ یلوطانا هد 4۸ و ؛ شلوا
 تدم رب <« هللا لاصقنا ندتناقن هد ۰ .یدشغل وا

 یترادص یبا مور هد ۲۵4 « هرکبص ندتحارتسا

۱۹۱ 
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 ۱ و

 - اضما هبل دع احا یالا و ساحم < هل زارحا یتس همای

 مور تر ون اف اوا شیت هد ٥٩ و «بصن هنغل

 یاروش راد هدنتدوع « قرهنلوا مازعا هنر اح يا

 لیلح دنسم هد ۱۲۲۲ و ؛شلوا رو هی رکسه

 هنس قج ,ید « قرهنلوا اقرا هب هرم السا توحشم

 هرادا هلیناقحو لدم لاک ییاوتف روما تدم زواعتم

 « گره دنا لاصفنا هد ۰ هرکص ندکذتا

 هد ۷ ه ءنکیالوفشم هلندابع و هعلاطم هدنس هنالحارب

 .ردشفلوا انفد هدلع مان یسوف تك « بودیا لاحرا

 هنصت هشم ماقم . ردراو یرامشا هدهثلث هنسلا

 : ردندنراهشا ٌهلج تب وش نالوا جرات

 لاوس زلوا افراع ندنتمکح
 ین نادزب یدلیا مالسالا يش

 ۰ رد صاع O N E تناذکیا ندهنامع یارمش یامدق ۱ :

 رعش «بواوا یللوشأتس 8 بس .لاسح ( یسک رب

 وش «یدآ ی > أص لوط دب هدطخ نسحو هداشنا و

 رب هدنندوع هم هبا ۳ مهاربا «نکیا ندنرالوق

 کد ماکحا لوطا 7 3 مدق هما و ددصق
3۵ 

 و E شوا ا

 ‹كرەدىاتع نعه رصم « هلتخ و رف ین" :alg !لاومانوت

 هد اعسر دە دەب .یدیشع ا باسشا هب شاک ھارا جش

 E N هدتعانق هلتدوع

 هبصانم شم «بولوا رهظم هنفطل كناخ نایلسناطاس
 ی 3 شمک | یمواف و کر ردا تافو مد هاو و

 تب وش . ردراو"یرالزغ ضع هنافوصتمو یراشا

 : ردندیر امشا هلج

 ايشا دوجو هدفراع نبع

 ءالاق شقنکه لج رونیروک

 لصا نه ( یدنفا -- فورعم ) یسیینکیا بس
 [ سم تم )هه سر < بول او
 رصعم و هسور < ماش دما رم زا ا ندکدتا

 تافو هدرصم هدنخرات ۷ ۰7۰, رو 6 شفل و هدنرلاضق

 وش .ردراو ی رشر هدرت هب هدر *هدیصت .ردشعا

 د ردکیوا هعطق

 قشاع رچیا نئوخ رکج اورپ ېب هدنمزب الی
 یروفغف ماج ران هدندابا ترشع تغارق

 ورهم یا هدکمزب هدلجاص بولیکود یجارص

 یدوفاک عیش مد ره هلکقوش هدلقاپ بوقای

۳۲ 
  a»ی 22ص ۱۲

 ۳ 0 نر ۱ 3

 وا ید ا نارا ۱ یر ۱

r. ۰ ا 

 ۳ ی راکا «بولوا یئاره ر

 3 9 ردلوبقم كب ینایونثم و ید اصق قید وس

 5 ر دجا ری هحاوخ رورو یسهموظنمر هدنقح ینا

 تب وش .ردراو یس « همان هد «D 2 هات ا

 یداشز رود ناهج تسییارس هنیرید
 ۱۳۲ تا من ارم تسیطابد هه نیا

 ردکن وا تب وش «بولوا لی زاربش یسیعکیا س

 دننز نانمشد ماوت یاربرک كتسرب
 مرب ناتسود رب هفعبو مرآ درک

 دولوا تاره (-- انالوم ) یسیعچوا س

 2 اب اب لوا ندیماح انالوم . ردراو یلاود باص و

 ردندءروک دم هموظنم تاب ا وش .ردشم

 یس د درک رپپ یوک نوچ

 ب نادیم
 ۳ قاعا قرع رد راب ره
 قرغ نایمرد وا دو ناداب

 دننطاطخ و ادا ( دمج ا 2

 3 «بولوا 4 اشا قراء
 5 ندننلرادرهم كناشاپ فسو لاپوط رد الون
 اوتکم هد ۱۱۲۰ «زارحالا دعب ین یناکحاوخ هنر

 ۱ ۷ «هکللوا ءيرک دن E ا ترادص

 ۱۲۱۲۵۹ و : شخلوا بص هن کاج هلباقم یراوس

 ترازو هنر هد ۱۳۲۰ بولوا تاتکلا سر

 هم هنتلابا بلح هرکصو یلوبکم هدمب و هنفاعس
 بول وا 6 وکسع رس ناور هد۱۱۳۰ و ؛ شمل دنا

 من هنفا س هکر اما ًاقاهتمو هنتلابا ناو هد ۱ ٤ ٤

 ردش | تافو هدروک ذم لح هنس وا « قرهنلوا

 ۱ «یدبا راو یسهلماک ترا« هدربرح ییهتس مالقا

 ۱ كوا تاب

 3 ورفرس هقلخ نالوا هدقح قیرط زعيا
 هدهس رسا داب یتتماق هرانم کا

 م

 جلاد ناطلس نامز ُهفیلخ
 O yji نت ن ن 2 اشا یراء

 ارزو شمک هنیدنسم تاکو شاب هدنرا بام
 اغوا تناشاپ بکش .بولوا ندهبامع تلود
 ءبوفوط هدندامسرد هدنح رات ۱۳:۹



 ضمإو یناسل زسنارف هلا هقرش تادا ن ندرلا

 ناود هد ۱۲١١ هرکص ندکدشا لیصح ن
 شاوا اعاو هرلق نر

 زاد ۵ . یدیا شنل وا نیت هدا غو

 هن هطوا یدمآ هد ۷٣ و هجرت ,هلئدوع هتدا 1

 یتراغس هنو هد ۱۳ و ؛

 اشای ىلع صخص هدهروک ذم ةهنسو ؛ شاوا روم

 هد۷۲و «هنسنارفنوف هنایو هلتفص باک شاب هدنت 9

 ءبولوا رومآء هنسهرتنوق سراب هللا هلارا 8
 هد ۷ 2 و هنکللوا مجرتم ىلا باب نکا هداروا

 تدم لوط .ردشفل وا بصن هنغان اچ رت نوامه نا و

 یار .عکساکب هد ۸۰ بوالو نو امه ناود ن

 ؛شفاوا 7 "وال م خد یترومآ

 .راشتسم هناخشوطو هبحراخ كادهنخ را ۸٩ ند 9

 هدنراتسایر یراهزاد قوقح زعو قسسجارجا هل. رقل

 ۲۹۰و ؛شفلوا نیست هتنراغفس هنایو هدم بول

 هل تر ومام یان اجر نوامه ناود هن ه دنخش

 هبحراخ ۱ هد ٩۱ « كرءدنا تدوع هتداعس رد

 یرظان هبجراخ ترازو هنر ًابقاعتمو یرا
 6 هآ
 هد ٩۲ و فرامعم هدهروک ذم بم دم 4 5 وا

 تئیه هلئدوع هتدامسرد هد ٩۳  قرهنلوا نیل
 ۔ وا یرظان هبحراخ انا هد و ؛شلوا لخاد هنابفا

 هت داهسرد هد 7 د ۸هدنراقس سراب هد ٤ ٩ ب

 یوسیموق لاوجا لع” « هلتدو#
 هن دنسم تلاکو شاب هدهروک ذم هنس و ۷

 e ندقدلاق هدماقم و در چوا ء بودیا ترا ۱

 هد و

 بص هنتساب 3

 شفلوا نیس هنتسایر تلود یاروش

 .بولوا یرظا هبحراخ املا هع زملا لىق «هدهس

 هدنسهنس ۲۰۳ و ؛شعا لاصفنا هنگ تام

 ۲۰۸ «قرهنلوا بصن هنتسار تلود یاروش نا

 صاخ ساع «هلبا لاصفا ند ملاراشم تسایر هد هد

 .یدبا تاذرب قولخو ماح < ب دا «مقتسم .ردش

 ( یراصن الا یدع ن ثراذا ن 0 تدا
 نالوا نده اگه «بولو اند هب اعم

 . ردشعا تاور ندنشب دن او

 ر 3
 ك( ) یسع ترضح سولا هب رق

 | هتترافس هاو انا ء هرکص ندقدلوا یرظا 8

 2 | شم لوا نیت lL هنارو هس ه دعا ¢ لاصفنالا

 .ردش#ار تاراقف صوصخم |

 7 هد رق فد رثش سدق ه دنیطسلف

 هی

 ۱ لارا هدنگرات ۱۳۱۳و ؛ : نگانوا رومأم هب کو

 شا ع
 ء«نوی دنلوب هداروا یربق كرزام یشدلوا شقل رد

 یهرق و هبلاراشم ین . ردشلو ترهش هلعسا و

 هسناطب ) هدلیجما < بودنا فیرشت هلیمودق هلتاعفد
 .ردروک ذم هلبمما ( 6

EE e a CAE 
 ناخ %1 یدنفا رشاع 0

 باتکلا سیر «بولوا ندالع ن هبهیمالسا تشم
 هدنخرات ۱۱۲ .ردیلغوا كنیدنفا ینطصم طو 

 هد ۱۱۸۲ « هرکص ندکدتبا مولع لیصح «بوف

 «راق رپشکی ٩۱ «همرکم کم هد۵٩ . هسور هد
  ۸۰هدهروکد مهنسو ؛ شلوا یسضاقلوناتسا هد

 هد۱۲۰۲ «كرهدا زارحا یتسهای یوطانا ردص

 لوطان ۲ لعفلاب  Naردص هد ۲۰۳ و
 در هنس را < قرهلوا لئات هنس هاب یا مور

 ؛ شفلوا بصن هنکلرکسمیضاق يبا مور لمفلاب
 ماعا « بولوا یبا مود ردص ارا هد ۲۰۷ و |

 هد ۱۲۱۳ « نکا هدکعا تماقا هدنس هناخ هلئدم

 بارق هبهنس یا «قرهنلوا بصن هاوتف لبلح دنسم

 و ناک دا هرادا یر قارت
SEE E N 

 ۔هص رع یسهناخ هدنراوح یسوبق هعگاب بودىا تافو

 روما تدم

 ا ال شا قا شیما ا
 «بولوا فقاو هنئاسدا و هل هتسلا .ردشغلوا نفد

 . ردراو یرهماننزاحا و تاضیرقن و تأشنم مقاط رب
 روک ذم .یدنا راو یسهمات تراهم ید هدطخ نسح

 یخد هرعحو هناتترد و ءارلا راد هدنراوح نایتک

 هرلن و و تاريخ ماطر هقشپ ندرلن و و ؛شعا ان

 زوةط یا هحور لندنسا رهش سرف

 : ردبصاخم تكباذ
 ۱ قشاع

 یرصع « بولوا یدنقرعس ( ریا وا ) یسیجرب
 3 ۷ .یدىا لاع یردق هدندنو یسارکو نلعالس

 «بودیا تماقا هدناره تقو لبخ رب .ردشعا تافو

 ه دعل و لوا لئات هنناسحا كنارقاب اس ناطا

 هرهلا ءاروام ند فرط كب یهاش یاخ كيزوا

 درک اذن شم .ردشعا تافو هداروا «كرهبروتوک |
 .ردرواعسم یغنیدلوا یزراوخ



 | .ارعش ناتسدنه ( رفج ازریم) یسیهکیا بس
 : ردکن وا تی وش .ردروپشم هلنناب وه «بولوا ندئس

 ارع ترشع نونج مز رد هیرک زا دشک یع
 ام تلود رتخا نوڪ تسکشا "هرطق

 ندسادام دره (نیسح يلع ریم) یسیعچوا حس

 : ردندب رامشا لج تب وش «بولوا

 دادم غیرد رظن تهاکن یادق د

 رادم عیرد رک تهارب هداتق مه

 رک | عقاو هدناتسدنه (م او ربم) یسګ درد

 2ا رهاشم ۱ .بولوا ندن رهش دانآ

 هدعن و كم اءفصا باو .ردندندالوا تلرظعا مود

 هدداآ كنروا هدنتمدخ كکذح رصان هلودلا ماظن

 2 ناف دتلاقا مادا هدیصانم شعب ‹«بونلوف

 یرعه نرق یع ےکا نوا و « نطوت هددابآ ناهعهاش

 تب وش «یدشغا تدوع هنسااصا نطو هدنرخاوا

 * رذکنوا

 راج درد زا مريس دشابن یرک نم شیپ
 ما هنابب دوشیمرب دوش یلاخ نوچ هشيش

EE 
 بولوا ندنسالعو ارک دنه ( یریک 1م ناخ هلا رکش

 تب وش .ردراو یرامعشا ییخو یریسفت رب زی

 ٠ ردکنوا

 دوب داب تبح هک لد دوب هدرپ رد

 دوب داز هئاخ یرب ثتسبار هشیش نیا

 یللباک لصا نع ( ناخ نالکر یم ) یسیعتلآ س
 ماظن باون كاملا ريزو هدناتسدنه ادتبا « بولوا
 «نکردنا صلح (ماظن) نکا هدنتمدخ كردا كلما

 رایتخا نصلخ ( قشاع ) « هلا لقن هدابآ خرف هدعب

 تا تب وش .یدشغعا

 دشاب ناعا نشد وا هزمت نانچ رک
 دشاب ناپسم مان ناهجب رک مرفاک

 بابرا «بولوا یینایفصا ( دم افآ ) یسیجندب
 هلکطب زرت « هلغل وا مدآ ر دام شیورد ندتعاف

 یایلزغودیاصق .ردشعا تافو ۰3۱۱۸۱ «شمرشج

E 
 افو مدوس هيام فكب مقشع رجانت
 اهن رد دهد هچات یرنشم دوش هک ام

 بیغو ریقف ودره بیصن ی لدو ام
 انشا دوش هک اي نابرهم دوش هک ات

۳ 

 عاظن ۱

  Rp:ردشنوروت كناخ نادم ىلع ا ۳

 »و ییاود ۹ هدس رافو چوا هدنناسل ودرا

 .یسهموظنم رب لوادتم و روپشم هلناونع « یردیح
 .ندنللاضف و تاوزغ تیاضتص ترضح هک« ردراو

 ردشحا .

 -وظنم یلناونع «برطو شیم» یسجمزوفط س

 ۳ .E ۰۷ ۰ ینو «بولوا ییحاص كن هم

 یزاغ ناخ نامع ناطلس رود
 ندن زہر ا اشا شاب ق قشاع

 هدنتیمم كملاراشم ءاشداپ ندمارک ةنظم « بولوا

 ٤ ازودیاع.ردیلغوا كناشاپ سلخ جشنالوا شغلو
 كول راوطا ء بولوا تاذ رب هوعدلا باعسم و

 نوا راد هفوصت ۰ یدبا فراع تکاب تاماقم و

 ۷۱۰ .ردراو یسهموظنمر هکرت بت ص هرزوا باب
 ز یدقم هدنرهش رق « بو دیا لاحرا هدنخگ رات

 4 هداوقتو دهز دا و اح ناولء ییغوا

 1 ۰ یدیا عاشر هب ذج بحاصو روپشم

 ۰ ردهاکتر

 N ا
 د یامدق ( یعاطنلا يلد ۰ اچ قش

 دیس یدح .بولوا ۳ و نده امك امع ءالعو

 ۱ اسهددادفن «هدلاح یغنیدلوا لینارا لصانع

 د دس ندا ترعه هف رط و هدننرتق رو ن کا

 1 ر همور باح رارو ؛ شلوا نایزمم هب ی راذ

 ۳ ور هدننامز ناخ دیزاب ناطلس مریدلب «كرهدبا
 < كيلاداسم هاشداب یراخم ریماو ؛ شلک

 زو ید عاطن دک دیس « ثقو یکیدتیا جوزت
 اثتراظن تاداسو ا ج7 ین زق كناشاب قاحا

 ۱ ندیهاشداپ بناج نوهسیدنک ,قرهلروس نیم
 واو هنسب دنک یفاقواو تملوتو اس یسهسردم یتاعسا

 ۱۲۹ یلج قدام . یدیا شلدبا طرش هنیدال

 ز دک دتا لاکو لء لیصح .بودیا دلوت هدنحرات

 :هنتشرب « یرویلس «هلکولس هاضق قیرط «هرکص
 ادنقح < 0 ندقدنل و هدنرلاضف هدرانو هرس

 اضق هّسالع هننرزوا تاکش نالوا عقاو قح رغب

 رک دن » ییدلبا مج

 لذ » یرع و هیهاشداپ روضح ین « ارعشلا

 ن دا دقت هباشاپ دم مظعار دص ی « قباقش
 

 مت هدعل و 3 وا او هی

۹۹ 



 “ا و
۱ 

 بوکسا هلیطرش تایح دیق "اف

 لیذ » و « ارعشلا ةرکذت » نانلوارکذ .ردش#ا |
E 

 ر و یس « همانراودکس » موظنم هةشب ند « قد اقش

 ۰ ردراو ییاوود بر و ی« نیمبرا ثداحا» |
 ماما ینس « هنامغت قیاقش» ههداز یربوکشال ٠

 یخد یس « هضورد» كنماغوا مساق تبطخو یناتک ۱

 رصاعم هلب هداز یر وکشاط ۰ ردشع | هجرت هب هخر 1

 هد هنس ۸ هلبا هداز یادت مارک تحاصو <« شقلو

 :ردندنرامشا هلم تب قنا وش .ردشعا تافو

 باتف ۲ ل وا ندهتشکر س ورد رب ردا راع

 بانتجا رايا ندنب هجنغودلوا نوزفا مرهم
 باقن شع وط دمر هرادلد مشچ شلوا ضراع ۱

 باتفآ شمشتوطشعای ك روک ی مدناص

 هم ® اد ین داسا و

ET 3ردصلخم ۱  : 

 ۳ ردکنوا تد وش بولوا یناتسیس یسجر

 مدرکیم داش دوخ لد نارجه بش رک یزیچ
 مدرکیم دای یدوب هدرک نم رب هک یاه افج

 ( نفی ة7 نب ناضلق نیسح) ییهنکیا
 هد۱۱۹ 4 بولوا ندنرهش (دابآ مظع) یهدناتسدنه

 هدهیلاع بصاذم شءب یدادحا و ارد مط

 هد ۱۲۳۳ هلناونم « قشم رتشن » .یدیشفلو

 :ردکنوا تیوش «ردراویمارعشلا ةرک اذن رب ی

 امدیآ یهیرک شبوخ یود منیبپ نوچ
 نورب دیآ بآ مشچ زا باتفآ دنیپ هک ره

 هنندم هللا همرکم ی ص و٥ 9 ۹ ۱ 0

 .ردیداو کیا هدنسهرآ هرونم ل ا 8

 سام ) :ردیمسا كناذ یا ندا یا "
 ۵ (ییالکاایصاملافوعنب سام ن ر تا *

 ندیهانبتلاسر بناج « بولک هب یوبن ترضح دو
 صاعدلاخ وبا ) . یدیشلروس هيم ( میطم ر

 یهنتنارق ,بولوانک اس دەك هک( یو زخلا ماشه 7 |

 اب ماو ضرا یف نوماطلا عتواذا» نالوا م

 ۳ دلاخ نب همرکع یلوروت .ردس وار كنف رش ثر ع

 .ردمعا تاور ندنسپ» مک |

۳۰:۵ 

N 4 N. 
 "هد ۹ ۲ لاو رک هداروا ىر هبق و ؛ شه

 ا «اہام اوم دقن الف اه ربذب منک ناو امم اوحرخحم ۱ 8

 اع
 شاذ چاف رب رز هحور ندهيا

 | مماع یا نب تباث نب مصاع) : ردیعسا
 باطل ان رم ترضح هک ( یسوالا یراصن الا مقالا

 ج كرمت نب مصاع و یردب نئاق ۵ ( هضر)

 ۰ . انیتلاسربناج ,بونلو رضاحهدنسازغردب .ردیسیر
 «هلفلروس ارسا هنعثد لاوحا شیتفت هللا هیرسر ندبه
 نانلوا فیاکت ء قرهنلوا هطاحا ندنفرط نا ین

 رار هلا یک یدب ندنتیعم «هلکمها لوبق

 مصاع ) ج .یدشغعا تمواةم ردق هب هعآ وا دوش

 ۱۱ اوت ضا هدنسازف دجا هک ( لبح قا ن
 یسیادازآ كنیرتشلا ةهرز هك( ىعبملا مصاع ) -
 كف رش ثا دحر هک ( هردح ن مصاع) — .یدیا

 اطردب هک( ینا جا نیصح نب مصاع) س .ردیسیوار

 * ۰ ردیورس یشیدلوا شاک هب یوبن ترضح دزن رار
 ییوار كفرش تر دحر هک( مکان مصاع ) س

 هردشع ا تاور ندا دن یداقحاو دالوا ءبولوا

 9 هد هندم هک ( یا نابفس ن مصاع ) س

 وا) س ردشع اتاور ندنسیدنکر شب یلغوا«بولوا

 دعم هک( یہوالا یراصنالا یدع ن

 یریما كنالعلا ین « بولوا یردار كنبدم ن
 هدناوزغ راس و هدنرلاززغ قدنخ ءدحا . یدیا

 ندیون باح هدنسازف ردن زکلاو ؛شفلوب رضاح

 ام هادم

 ترضح «بویم هنلو «هلغلر و دارت هدهتندم رۇم

 ۰ یدرلشمآ ماس تمدنفا ( ماص) تانلاکر غ
 زواجنم ناب زب «هدنلاسس یک 4۰ بن تریش
 حادیلا وا یلغوا .ردشعا تافو <« هدلاح یغیدلوا

 ریکعلا ن مصاع ) ےس :ردشعا تاوو ندتش هک

 یغنیدنلو هدنرلازغ دحاو رد هک( یراصنالا یزلا

 یودملا باطلا ن رم نب مصاع رم وا )- .ردیوم

 هجرتلافن | .بولواقوراف بانح مود هک( یثرقلا

 یسهریشم# او یزیق كلقالا نب تا ن مصام

 لوا هنس کا ندور بانح لاحرا لند هل نالوا

 یتهدلاو .نکیآ هدنشاب ترد ییدنک .ردشخا ناوت

 قلا مک ینجوچ ,هلنفلوا قیلطت ندیقوراف با اج

 بانج روضح هلا قوراف ترضح هدنقح کج هلک مزال

 “راح نا دیزل هدمرو ؛ شنلوا هعفاص ه دی دص

 یدیز ن قجرا دیم ندنو « بوراو هیراصت الا

 عاشو روسح , ېو نوزوا . یدیشم تک هارد

 هللا دبع یردار هدنسررک لاس ۰ ۰یدیا تاذر



RON 
 ما یزق . ردشعا تافو لوا ندنرلترضح رم نب

 ردنسهدلاو كن رلت رضح زب زمل ا دره تن ی مصاع

 هک ( للا یزانکاا داخ ن و رگ ی مصاع ) بس ۱:

 ۱ | سيق ن مصاع) -- .ردیسیوار كفرش ثیدحرب

 ۱ رضاح هدنرلازغ دحاو ردن هک ( یراصنالا ل خاد هسا ردن قیرط هدنخ رات NINN ‹ كر هلک |

 - ارعش ناتسدنه 3 8

 4 ووا ددا | مصاع

 :رددنرامشا "هل همطخ وش

 اج شمهدیم لک وچ راتسد ةشوک رپ

 دیا رب راخ تهرب رک یسک یاپ زا

 دادی كوا دنز هک رکتس كرت نآ
 دبآ رب راوشد و دیآ رکعت ناسا

 (-- لیعامسا هداز یلچ ) هوا یواش
 | یدنفا م

 ۱ یدنفا معا
 ناخ دوم ناطلس 3 حر

 | دنسم هعفد چوا هدساخ درجا دص ناطلسو فا

 ا  بولوا ندالع ی انا تشم

 داوت هد ۱۱۷۷ .ردلفوا كنب دنفا کم مالسالا
 هنر کم مر « هطاغ هد ۱۲۱۲ .بودیا

 هفالثا راد هد ۱۲۲ « قرهنلوا بصن هنیولوم
 یک ضاق لوطا هد۲ ۰۰: شلوا ینساه
 هد ۲۹ ولوطات | لعفلاب A کسب هل.محوت یس هاپ

 هد۱۲۳۳و ؛شفلوابصن هنکآرکسیضاق یبا مور
 دنسم ول تدم برق ها ی رک, «بولوا مان الا ىتغم

 2۷ شغل وا لرم کم ندقدلاق هدیلاع

 هب هيم الاسا شم دنسم اتاق

 « بولوا مالسالا جش الا هد ۱۲۸ و ؛ شعا

 هدیناخ دیجلا دبع ناطلس سولج معقاو هد ۵
 هنس ۱ یخد هعفد و هلا اقا هداتفا دنسم ید

 ندقدلا هدروک ذم «لاع دتسم و۹ ۳و یا هلا

 ا 2 « بودا لاضرا هد ۲ هک

 هدهثلث تاعفد توقع هرفد هدنناب یرق كنيردب

 شب شع_ « بولوا زواع4 هنس ۷ قشم تدم

 .ردشغا تافو هدنشا

 | .هدام « یدنفا لیفاعس۱ » ]

 ۱ ( -- یطصم هداز یم )

۳۰۹ 

 1 هدهروکذ م *ب دلب . رد اتزرع «بولوا ندننشاوهو |

0 

 اهرب» و « سوماق » ,بولوا یمات فوقو هنناذل ثل

 6 هسرع تل هفحم »و ¢ امالا حرش ق اعلا حص وا

 صوص# یهو رالوک كج ک ماطر یی الوط ۱ ید هءف د ول هه

 ۱ هرادا یاوتف روما تدم برق هنآ ید ا

 ۴ رولوا لصاو هام «كر هود یرعوط هب یل رع ۱

 ول هرم شع شقلآ هدنتلا و تسوا كن هبصق ۱

 لب ےک رلقاقاطب ماطر یالوط ندرادس ضەإ نالوا ۱

 0 ۳ اونا نیش ۱0 اف من

E 
 8 ] قوا (- دما ) ۱ ۱ ۷

 ریهاشم یرجه نرق ی هاع دفا

 ادامسرد ءهرکص ندکدتیا فراعمو مولع لیصحت

 لوا لئا هنڌ ولوم كرنالس SYNE ا

 j « بودیا تافو هدلوناتسا 9 ۷ ٩9

 تسلاو هب هق رش تاسدا .ردنوفدم هدنناتسریف یسوبق

 " یسراف و یبرع هللا هجرت هبهکرت ی « عطاق
 38 ریس باتک» و ؛ شما تمدخ رب دلوس راندي

 روا همعذو . ردشقار یخد رثا چوا هلب رلن | وذع

 عیاقو « ءهلغملوا شل دنا N EES یخد

 .ردراو هد رامشا ضعل ا خراترب هلناونع

 En دوحنلا یا ی معا

 ا رز و ندیلس نهرلا دیع وبا یت ارق « بولوا

 نب رکب وا یخد تن دیک و ؛شعا ذخا ندشدبح

 ۳ ر لبا لاسو زازبلا م واو شاع

 19 هردشعا تافو هدهفو هدنخح را ۷

 - هطخ ماش (0۳0016) دنرا دوخاب 7

 « بولوا قامریارب كور هدنس ۱ یک
 لب هدعاق یهدنسهرا حشلا لبج هلبا نانبل
 - هرد اط رب ناقآ ندنراکنا كنعْشلا لبج هدنلامش

 8اد یيوص درلنو < هدهسروندبا لک-شت ندرل
 ۳1 هدغاشآ اهد هرتمولک ۲ ۵ ,ندننردلوا

 رش لاعش ادا . رونلوا دع یعبنم ( بهارلا
 4 0 ناو EE هدنناب رح «بوق ۱ ]ی ضوط

 E ۵ ۰ یسهریتس ۾ هحاسم هدنو رط فا

 کم ندکد تا AZ لوکرب كحوم نالوا

 vas زکلا « قرهفقا هدنسهرآ رارب

 هدا اے ا ینیضارا هدنتعسو هرتم زو شب ترد

 الوط ینراکتا قرش كل هریصن لبج هدمب .روبلس
 شلدیا اشنا هلتقو هدنبرق یعدقرهث هیمافا «قرهش



 ٤ ا یضوط ه ىلوثج بوت هدمو ر

 زیکد Bk قرهشالوط ینراکتا كعرقا ‹ ۱ ۳

 كلون الآ یشرارهن نیرفع هلبا وص هرقو نات
 «رورلاب ندناب فن هکاطن ۲ .ذخالا دعب یخد ینغالآ

 هدیلاعش ض رع ۳۰۶ E NS گن هدب وس

 مق كنسارج .رولنکود هدیفس رح

 حک نا «بولوا هدنلخاد ی و

 ل هدف بم

 هر وس ا

 یلبخرب هرکس
 یلدودح كنرلتالو هرو هللا

 9 .رولوا لخاد هنت الو باح هدعب و ردنا لیکشت

 .ردهداز ندهرتمولرک ۰۰ لوط كنار .ردقو

 .ردروط سم هد « هاج » یرامشا

 دو رب یی | لا نیمادضاع 1

۱ 

 تی هبمطاف كولم نروس توک هد رصم ( دلا ك

 نا «هدنخځ رات ۵۵۵ بولوا یسک دردنواو یری

 :ed ا ۱۱ < هنرزوا ییافو كوللارصت زراف

 یر هدنسا رواتش ندف رط 7 تاپ ء ىدى شل

 یخ د بیلص لها ٠یک یی دا طبض آ ارح یرازو |

 دضام « ندنراکدتا هرصاحم یبهرهاقو طبض

 ۰ هک ا دادقسا نددنمش نالا رون ا بحاص

 ۔ هنلوا مانعا هوکریش ندلا دسا ندنف رط هیلاراشم

 ییدنک یتارزو رصم و «شمریجاق یراکا رف « ور

 نیدلاحالص یکی «هلذلو عوقو ینافو ًابقاعتم «بولا ۱
 و یخد دضام . یدبا شلوا رصم رزو هرب یوق

 دلو الب هدنشاب ۲۲ هد ۰1۷ «بولل هتسخ هدات

 < بولوا ض رةنم یس دا نونمطاف « هلک تافو

 تخم نوا ندلا 2

1 

1 
۱ 4 

1 
3 

 هردشعا س ول ها

 -ارعمش ناتسدنه ( ندی املا نزریم ) ۱ را ٩

- 
 ردکن وا تب وش و

a 

 ناسآ راتفرک دابم شا هناوید

 هدز كلف ار "هدزبرپ برای

 ۱ فطاع
 :رد.صاخمو ما لپ 5

۳۰ ۷ 

 | یرلمبات نایاش هرکذ هقشب ندنغاآ كلوک نانلوآ

 با تن اش با یا

 | هللا ندل ظفاما ی فس

 | یریزو كرز ن خاصو سوگ هع «هدلاح ین

 | ندننافاضم 3 «بولوا ندنس

 | تافو هد شاد . یدنا ندنس هبصق ( دابا غ ۰

 .ردشع تافو هد ۱۱۳و |
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 چوا ندهنافع ءارمش ی

 قاع

 یللوساتسا (یدنفا-- نطصم رادرتفد) یسجنر

 ندنفلرادرتفد لوا قش هدنخحرات ۱۱۰۱ «بولوا

 هد ۲ هرکص ندقدنا وا یفن ال اوا الورم

 رادرتفد ات هدنندوع ۳۳ «قرهنلوا قالطا

 « بولو عوق و لاصفنا هد ٤٥و ءشلوا لوا یتش

 ۔ رتفد روک دم ملا « هلئدوعو تم لع هزاعح تاج

 هردشع ا تافو هدنگرات ۱۱ ۵۵ .صنلادءب هغاراد

 رب هدنراوح یسهبرت افولا وا خیس و یاود بل

 . ردراو یسهناضتک
 (یدنفا نیما دم هداز ماما ) یسیعکیا -

 ؛ شلوا كلاس هاضق قیرط «بولوا لصالا یرهش

 ا تب وش هردشع | تافو هد ۱۱ هو

 هرا وهه یسلعت تلح یور خرس ردقفش
5 2 ۴ 

 ردبش تملک هدشک ادوس نالوا هنساکر

 ۱۲۰۹ (فب دمج ا هدازشواج) ییعچوا
 ترادص ووم «بوغوط هدلوناتسا هدنخ رات

 - ذی كج وکه دعب « ترادص *یوتکم ءهلماود هنلق
3 

 « یتاک شاب هیلدع ماکحا یالاو سلم « یرظان

 ۔ اک ,یراشتشم هصاص ةناسرت هللا یلوا هنر هرکص

 لوطا | هدم و ههاتوک هد ۱۲:۵۷ :یراشتتم تر

 ؟شلو یرظا فرصم هرکص هنس جواو یرادرتفد

 :ردکنوا تب وش .ردشعا تافو هد ۱۲۳و

 هنا و2 ¢ یس وت کم هرو-بصنم ام ‹ یو

 هله مرادلد وا ههام رریدک ۲

 ها وک اک 13 رولوا لک اک لاھ

 یادکلا لدلا دع ن رکیلا ن]) اقا

 یرلردارب .بولوا ندهباص ( ی خللا 0 2

  واو ؛شفل و هدنسانع ردب هلا یایاو دلاخو صام

 «بولوا لفاع هلبا اف یا لصا را دېش هدار

 .یدیشاروس هبمس لقاع هلبافاق ندیهاندالاسر بناح

 تیاذ یا ندنسارهش نانسدنه ۱ لّقاع ۱

 * ردصاخ

 هدنز ماح دما میش ) س دج هجاوخ ) یسجر

 )ت DI وج لهد «بولوا ندندافحا كليف

 كما مظعأ 3 تدم رو شم واع ه دنس هبصق

E EIب هاو زنا ا ندق دنلوب  

 ا
 تفلا هلبا بن "نا اع نیدلا جارس و ؛ نش رک وا

 : ردکت وا تب وش .ردشعا



 شل ۱ ع

 نایشچ شوخ زان دیهش مدیدالک هک ینارصعب
 نم رارع رب نالازغ مشچ زا تسناغارچ

 یلم مظان نکد (- دم ازربم) ینا
 بتم و شغل وب هدنتمدخ كرداہ كلملا ماظن باون
 : ردکن وا تب وش .ردشفار ناودرب

 ا ك تشم مه هد يه

 تسه ارهش ا اک ان

 چوا ندهنامفع یارمش Ee ك

 : ردنصلمو مسا ثا اع

 «بولوا یلکینالس ( یدنفا س نسح) یسیجتر
 كب سونروا .ردیافوا كنافآ یلع ندنناذةنتم اروا

 یحاص تعاس و عماج و كب نر ادبع نت لاله

 هدنتباتک تمدخ تكناشاپ سلخ یلزوریسو كناشاب لس

 ییاود بآ ص .ردشعا تافو هد ۱۲۳و هل و

 تب وش . ردعوطم ا « بولوا قارا سن و

 :ردیدنرامشا لج

 ها جاتحم هکجاتح یت براي

 عمل وا جاتح اکس قعت ۲ مهسیا جاتحم

 هنب (كب فیطللادبع نب تب --) یبیینکیا بس
 فحاع نسح هجرتلا فنا « بولوا یلکہن الس

 نددنفا یرومشم عاش . ردیلغوا كنىزق كنی دنفا

 ندرلهداز كب سونرواو ؛ شا تار داو ملع لیصح

 « بولوا یرادهنیزخ كناشاب قیدص فسو رزو
 هدنرلةلماق معاق اضق ضمب هع الو كالس هدمب

 شمل هدنگ ان وادم فرصتم تو

 هدننافو كن زیق ر .ردش۶ا تافو هدهلاوق هدنخ رات

 :ردندنرامشا "هلج تب وش یی دل وس

 یدیجآ دالوا هآ دی. علاط تبرغ لاح
 ندیا نوخ رب اغاد فک اع ردیش چوا یلکوک

gr:(یدنفا ینطصم هدازقفم هرف) یسیعچ وا  

 ۱۱۳۲۰ ۰ و

 ریش هد ۱۲۰۲ « توغو ك ۳ ۱۳۳۰

 - هلک هتداعسرد هد ٤٣و ؛ | یستفم روک ذم

 هرکص هنس ر ,هلزارحا ِِك 2 «كر

 هدمب و هنفلماقمعاق یزاغن هدنتیالو برع سلبارط

 عطقم وه ۲ یدنمفلوا بص هنغاماقمعاق شعص

EEE 

 قرهلوا رورغم هنشوپ اطخ وقع اقک اع

 مهماخ رد اطخو مرج رب هللا ربطشت هلئوب

 نادناع ى (یدنفافسو) یسجمدرد بشم

 .ردشفل وب مدنتسم,دنت:اتکو درا «بولوا ندنرهداز
 زذا علطم وش

 ۱ كاع ۳۰:۸
 1 ررتسوک نلکش روش راي لز دامدات

 ررتسوک نلکش رویت یشک قشاع "هزمن

eعطقم وش یو ه لنت دخ  e 

 یدیا رونرپ ندراسخر وترپ لوا افک اع

 ندا ديشروخ رون سابتقا رونا هام

 ادا مظاما دمت جاجا
 برو RS یارمش 4 اشاب فک ام

 اهدنت ( قوا زو ) كني وطان آ هدنخرات ۲

 تدم رب « هللا ملع لیصح و ؛ شلک ابد

 دزباتک تمدخ كك نايلس هداز راج ندننابما

 Ss هد ۸ رک ندقدنلو

 وس كندنفا رهظم ینطصم قبسا سر ندنسابرقا

 یءدناتکو ؛ شاوا لخاد هناق نومامه ناوید هلیق
 ههتسهطوا یدمآ اض یا ی هلیسح یرادتفا

 ءنوامه ناود ؛یدمآ هد ۲۱ ۰ بولوا ا
 سیر هد ٥٤۲و نوبامه ناوبد * مکلکب هد ۲
 ٤ "هروک ذم تسایر ه3 ۷۲۲ و : شلوا باتکلا

 ءقرهلروس نیم هننراظن همجراخ ترازو همنرابهلوغل
 اقا هدنسهناخ تدمر < هلغغل وا لع هدمب

 طاها هنر اشاپ وتر هد ۳ ترک

 « هرکص ندقدلاق لوزعم اهد تدم ر و ِ شلوا

 هد و ؛ ؛ شفلوا بصل هنتلایا یبا هحوق هد ۲٥٦

 ع هرکص ندتماقا هدهنردا تدم رب هل.قرط ین

 ا رابتخا هدلومناتسا اهد تقو ر « قرهنلوا
 هدنتدوم < هلتعع هزاعح بناح هد ۲۰۳ و ؛شع |

 الد

 0 ۱ یساشنا و رعش . ردشعا تافو هدهردنکسا

 با هدافا دیدح زرط ر لوا كلا « بولوا لوبقم

 نایالش اب هلبریبعت ۰۰۰ میزان لفط » . ردندرلن دنا

 و هلیناونع رمو ها یسه روم هشص

 ۹ se اوت ام .ردراو یخدیرتا

 : ردندنر امشا *هلج تب وش . ردشفل وا رشن و 3

 یرابشت 1 دوبک دود لنق نبش

 لکه تسوي هلبنس رکم کیدوس هسکدمروک

 یادزو ناز ) 4 اشا ا ۱ | ما بکا ن
 هژانرآ «بولوا لد ها۶

 ۳ ۳ 2۳ 0 روهشء دا كل

 9 نارب هدساخ الی ناطاس رصعو . 9
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a. 

 ك ع

 هداز اشاب بجر رکبد یرد . یدیشلوا دب

 لئان هتداهمش هدننرتف هروم یخد كب یلح نیدلا
  8یتارق ید هل ادناخ كرا كتنادنا

 نلدناقلاق هدنخرات ۱۲۳۸ هجرت بحاص “ردا

 درس ندا برد ۰ برک
 باشی یظفح ىلع یسهجومم نانلوب یبیلاو بوک
 .ردشعا هسرتو ملع لیصح هداروا یقرهنلوت هد

 هدقلدّوانرا هدنرخاوا یرود یا ناخ دوم ناطلب
 نه رلادبع یر هحومع هن رزوا تاشاشتفا ندا وه «

 ر «قرهلرالاق نداروا رار هلرلاشاب نسحو یل
 ندق دل ر.دنل وم هدنس هغاتخم عقاوم كنيلوطان ا رهن

  53ندنربسولح كناخ دی ادیع ناطاس ناکقنح «ہ

  7هد ۲ ۵ «كرهطل ریتک هلونناتسا هر هنس اپ

 ترادص*وتکم هلیس هنر قلناکحاوخ هینس ءيدارا ا

 همطق رب و هلبا هلا ةبنر ًابقاعتم و « بصن هنفلاقلغ
 زادرس اوم یدو مفطلت ا

E 

 زارا هدنسهبراحم غاطهرف هدنتعم كناشاب رم مرک ۱

 یسهرطفتواکذ هدعب «بودبا تدالحو تور راآ

 كناشاب ؛دشر رنهش کک هلبتهج یسهسرتو ماقو

 ندک هد ۹ «هاکعا ب اج ینهح وتو تقد راظن

 بصن هنغلفرصتم قلا بوكا لب یناریهریم بتر
 ینسهبنر یکایکبراکب یا مود ًبقاتم « بول
 هنسو هلترازو هر هد ۲۷۰ .یدنشعا زاوب

 ارابتعا ندروکذم خیرات «قرهنلوا بصن هن ۱
۳ 

CC 1هنوط بونلو هدنراکابلاو تالو ه دعا و » 

 هدنراتس الو دیفس رګ رازج ناو ,هنوق دادفر « هر

 كنالس « رشیکیا هدنرلتالو هنایو نیرزر « 2
 شا كلبلاو هعفد رحوا یخد هدنران الو زس

 ماکحا مدساخ زب زعلادمع ناطے رود یک یتا

 دهد و ؛ شلوا لخاد هبالکو ثالس هلراظن هيلا

 یاروش هعفد کیا هدساخ دما درع ترضح زوا

 سام ی ی
E e:۰۳ ۹ را تر ی  

e 

 اس ا
 ارس یسهربخا تماو وفا .ردشفل و هدنتسایز تل و د

 ۔ ورو هداعسرد افهتس الات «بولوا یکلیلاو دنفس ر

 لاحرا هدنشاب ۷۳ هدنخرات هر ۱ بقاعتم ی.

 هدنسهریطخ یهرت ناخ دم ناطاس حاف دز د
 .ردن

> 1 5 OS 

 ٩  ۱۱ 9ت ی

 حس است

 لزوک هلتاف ییهفلتم طوطخ و هیاشناو رعش هد

۳۰۹ E 

 .یدیاراو یرادتقایخد هجارضتساهجز سنارفو هماکت

 «بولوا فصتم و قلخ# هللا هدیج فاصواو قالخا
 ییاقح ۳۸ لدم 3 بسانتم هلمتلاصا ینواخس و مر

 : هجمور هلدازردام ناسا ,یک ینیدلوا ردتقم ه رر

 رب بیدا و هجو و روق و فورعم یتاتم یهدمازتلا
 ندنساضعا تلود یاروش یمود± كو .یدیا تاذ

 یدنفا كب دیشر اص ندرصع یابدا نازبعهو

 قلعتم هاعنمو تاسدا ظوفحم هدندزن كن رلت رضح

 گلدس .ردع ومس* یغیدنلو ی تاکورتم ضع)د

 یسراف تب کار وش ید ی روهشم لزعر

 هنرلفوفو یخد هفوصت رارسا و هنسیدا رادتقا

 -رددهاش

 ینادا و یلامو یلاج وت ارناهح یا
 نا تعلق ساوه وب یه را
 یهاک و خر یاغ هاک متشک

 الب هچ ادیپو هدیشوب نک نوخ رکج یا
 قاکز یراب وت تشامنبا همه تیاهولج

 .ردیلن البک «بولوا ندنسارعش ناربا "ا قک اع

 یتالوطدت یخد هدموجمو تئیه مل

 و 1 وش «یدبا راو

 ریکه تسا وخ ناهج بابسا همه لد یا
 دیک هتسارآ هزبسب تیرط غاب
 مبش نوچ یش هّربس نارب هاک نا

 رک ها دادم او هتسشنب

a۰  
 ودعا

 هلالس ن مس تم هیات
E RTE E 

 :ردسقل كیاذ کیا ندهروج "

 ( بز تفروا دم نيالا ىح رفظلا وها ) یسیجشرب
 هدنخ را ۱۰۲۸ « بولوا یلفوا یعچوا كنامععاش

 هزومشم هلمسقل ( لحم راع ) یسەدلاو ۰ ا

 رم رب هنایقتم هدنکلعک . یدبا ( وابدنجرا)

 هل شخ داص یردار 6 هدنخرات ۱۰۶۹۱۸ «بوروس

 ندکدتبا سبحوذخا ینردب هدنرهش هرکا ,قافتالاب

 لوخد ه ی لهد گر هدیا سدح د ی ردار 2

 ندا روهظ و هنس 3 ؛ شعا دوو < هلبا

 شح دارم هبلایوم یردارب « قرهرب دصاب یی هنتو

 E هردشعا لتق یهوکشاراد یردار كوس هما

 نا

 ؛ شا بىقەت یرلیعیش « بولوا ل دمص هل بایرا

 یعآ .نوجا كعا روبح همالسا لوبق یرلینمهرب و ا ةنسلا «بولوا ندنناصا یلوطدب تر
 - روس تم و کک هثس یللا .یدیا نشا حرط را هب زج

 دایآ دمجا كند هدنگرات ANAS دا دع ندکد



 لا ع

 هدن رقدابآ كنروا «بودیا تافو هدنشاب ٩۰ هدنرهش

 یسههرت كنیدلا نیز خش هدنسهبصق دابا دلخ عقاو

 ۰ ۳0 نفد هدنراوح

 كماش رادناهح ( نیدلا زب نع ) ۳۳ اس

 « هد ۱۷ ۸ و ؛ شش وط هد۱۰ ۹۹ .بولوا یغوا

 داع رزو «هنرزوا یغارف كهاش دم ن هاش دما

 )1 ییهد هلییمس كباخ نیدلا یزاف كلملا
 شا قلرادمکح 1 سا یا چاف رب هلبا هنس شد

 ِ یدیا

 ندنسا رهش ین اغ یرعه نرف یعن وا لاع

 : ردصلخم فكياد چوا

 ادتبا «بولوا یلیلوبیاک ( حس ینطصم ) یسیج رپ

 .یدیا شمل وب هدنغارادرتفد ماشو مورضرا ‹كرەدىا

 «« افو و رهم » 6 « راونالا ماطم « < « هامورهم »

 هلب رل اونع ۳ براءملا ردا » و « فكاطالا ةضور »

 دصو هصق دص » ۰ « بولقلا سنا » و یسهم وظنم شب

 ًاعنم»و Ee « « سلم تفه » « « هصح

 یر و یر و ات شا ر "۵ هل رلن | وه

 .ردشعا هجرت هلساونع « ةفحم » یخد ب

 «یراوتلا فرشا» هل دضع یضاق ى راوتلاةدیز ار

 تاوالع لبخ ر هدهساا یەم رت تیزر أت لقناونع

 ياوش .ردع ومطم یخ راتو .ردراو یخد یناقالاو

 : ردکن وا تیب
 مت هن اکب بتارح مطق هسلوا ےک ک رک

Eندیا وصات كلف نب یحد وب  

 ردلاح قم نلزنم 4یعیلوا یا

 ندیانعلاع یک شنوک لا تربع لک

 لالروا (-سایلا هداز سییر) یعنی

 تافو هدنشاب منک و ؛شالوب هدنتمدخ كنيدنفا

  کتوا تاب کیا وش .رذشعا

 رته رردلمعت هراب یاقح هلاعاص

 لصا شو روصنم لد رد هلوا رادرب

 هدلاک كنسح هک هچ رک یبکدیشروخ

 ردهلئوا هد كلاوز هرهچ باتف ۲ یا

 یوشوق ظفاح) :بولوا یللویناتسا ییعچوا بس
 تراهم هدراودا ملع . یدبا فراعتم هلک د (یلغوا

e0: 

 وا تیب وش .یدا راو ید یلعخ نسح و

 .٠ اتود یدلوا متماق اناج هلیرجه كشاقاي
 اب یدلاق ی غ راب رب دلدیکچ هدکتقرف

 اذ ذ کا یخد ندنسارمش دن لاع

 1: رد.صاخم

 1 دخ نړ الس ازریم یدلاو ناشخد یدک ر

 4 دیا E J ا قروج رو 2

 5 ا راي لصو بش قشام
 ۱ شو هد لد قارف ره زا

 ۱ ۱ دزود رب دوش رت زارد هک دصهاوخ

 1 شیوخ ؟هدید "یهابس بش نماد رم

 ا یاران (دحم هاش الم) ییعکیا ک
 3 :ودکن وا "تا وش

 دن داب فلز لدا دشاب هاوک رک رم

 یدنز بانط نیا رشح نماد ات دسربم

 هه یل یلغوا میکم > قسا ردص

 1 ووآ لو هدنرامشا ۱ لاع

 1 "[.هلبروس تعح اص هنسهدام « « ( یلغوا م کتب ( اھا

  Eبول وا ندهنامع ءارمش نیرخأتم "

 ندرخادم هب دنیشقت ته ر طظ ۱2

 : 0 اتتسا هد ۱۱۹۹ .ردیلغوا كنندتفا اطم

 زدلیصح رادقم رب ندیدنفا بلاخ جش ,بوغوط
 3 هاهو ؛شمرړکه نلت ترادص ءوت کم و

 ا تماتک شب یک قارادرمءو یوتکم

 لطم ویش هردشعا تافو هد ٩۱۱و و

 :ردکز وا

 ردییلچ ارالد خوش مکیدلیا ۹1

 ردیبلحالصا لکد م مهسدا رالغا ناق

 ۳ ی٣ ) ۱ یدنفا لاع اتم

 ءاود هلق نوامه ناواد تدم ر . ردیللوتاتسا

 شعب ۱۳۳ لتمدخ تانک هد۱۲۰۱ هرکص

 ۱ ک هنکلس یمهبتک هبلام هبسام سلحم هدنندومو

 ینکاررح « ثداوح *هدیرح » تقو لیخ رب

 :ردکنت وا عطقم وش یدبا

 تانئاک لب ندنسایلاع نوسلوب هک توط

 نوسعوط كناشن ىپ ریس لاوحا تاساک

 ۳ نیما بم دیسلا) )| اشاب ىلاع

 زعلا دبع و درج | دبص ناطلس



e 3 : 7 71 ل  

 یناثعو ندارزو شک ها هلن اهفد لب

 یردب ۰ ردیللوبناتسا «بولوا ندننویسایس ریهاش
 هدنځ رات ۱۲۳۰ .ردیدنفا اضر یلع یلیشراج رم

 وک ا رظان هنسدآ وح یھ رش عماج i ناحوم

 > شم رک هنلق نوامه ناود هد ۱ ۲ ۵ بوق

 ما : لدا لھ هنس هطوا هجرت هد 2٩ و هم هدع

 «ندنفردلوا هماقلاريصق «نکیآ هدف نوامه نا در

 هلیصاخم ( یلاع) قرهلوا ندابق ضیقلاب همس

 . یدلوا شفلوا ص

 هنا وط هدنرات ۱۲۵۱ «بودیازارحا بن
 منا هوا هنترافس هنایو تناشاپ ىح دما یری

 هر نکا هدنلف هجرت

 ا ه دانم هلبترومأم یات کز کی

 a شما رب ی هحزرسارف > هل: اقا هداروا هنس 2

 هدنن دوه هتداعسرد .یدیا شلیازارحا یس هر «ءباو

 بصل و اجر نوامهناود دن

 شغل وا هبحوت یخد هثا ات 4 هنر هنس ەدە « قره

 و شاب دیشر نانلوب یرظان هجران ح

 یدنتعزع ههردنول هلئرافس كملاراشم «هلاسشا

 وام تاواغتش هرزوا قااق ه دئس ه ۵ هب قلت جر

 زواعم لەن س ر < قرهنلوا بصل تارا ۴

 هسراب كێاشاي دشر e هدهردنول تد

 یاراذک الصم هد هردنول ید تدم ر هدنتم

 تدوم هتداع-سرد ا هلملاراشم هدعیو : ۱ 3

 تعفر نانلو یواش هبح راخ هد ۱۲۰۲۱ بودا

 تو ملا bs هدن راتع نع هرصم باح كناشا

 لوا ةر هدنبصن هنفل راشتسم یمظ ترادص تلاش
 .یدششوا نه هنغاراشتسم ه.حراخ "ةلاصا هل 1

 ترافس هردنول هلناونع كلعا كوب هد ۶
 هدهردنو 41 بس قج جوا 6 قرهنلوا بصل هنس هب

 قاتل لح کیا شا ی نانو یرظان + هبحراخ

۳ 

3 
1 

۳ 
 اهلا راشم تراظن ا یرلت روم

 نیم هننراظن هجراخ ابا «قرهنلوا 5
 من هدم یف دنلوب هدس راپ 9 دیشر نا لو وا

 نکا تلاکو یارحا

 اناث هليمامغلا ىترومأم نوبامه ناوید "ی

 هد ادو كنا_عاب دیش و

 ندیا روهظ هدهرصوا .یدبا شل روب بصن هتنراظن

 "لاو ساع نوت هب داعسرد در ندت

 ۱ هبح راخ هلا الا هنر هد ۲۱۲و ؛هنهلراشتسم

"۰۰-۲ 

 أ

1 

 : شلاق هدہلاع ماقم و 11 قج و هلا ۹

 لا ع

 «هنبرزوایلوا قفوم هبه وست نسح یس هلتسم نانوب
 ؛ شلروس هبحوت تارزو هنر هتسهده هد ۷ 6

 ردق هام قحم رب ‹كرەدىا لا صفا هدهرول نم هنسو

 هیلدع ماکحا یالاو سا , هرکص ندقدلاق لور
 هنتر ا_ظز ه.حراخ 8 نس هام قم رو هنتسایر

 نانلوا ©; هدننروص ایم داق هد ۲۲۱۷و ءبصل

 ۰ یدیا شفلوا هبحوت ید یغ :ا اضعا ( شاد نما )

 یا ۰ )رام ترادص *لام ماقم هد ۸

 «لاصفن الا هدنرخاوا هزاو دلم هس * دقت و وات یا

 هام ترد « قرهنلوا بص هنکلاو نیدیآ هد ٩

 < بواک هداعسرد :الورمم هک ندتهافا هداروا

 وا هنو ؛ش هغلوا نیت هنت الو راکدنوادخ هد ۱

 تایظنت سلجم ناناوا لیکشت « هلیلج هتداعسرد هنس
 هدهنابو E هنتراظن هبج راخ ۳1 هدعب و هنتسایر

 و تل هتک صد سم ا ود نالوا اد
 شلروس نیەت هرادص دنسم انا نکا هدەهناوو

 یلود روا نامز زواعم یی هنس ق۶ ر هعفد و و

 هسن ار وق نانلوا دقع هدسراپ هد ‹كرەدىا هرادا

 ید هدهردنول ردق هام رو . شا تع نع تاذلاب

 شفل وب
 شارو نیيعت هتنراظن هیجراخ اعبارو

 0 اصن الاب ندن را دص دنسم هد ۳ .یدیا

 اا فدهسا

 چاقرو وز اف هب هما اص سا ام هنرزوایلیا

 ؛ شغل وا هلاحا هنس دهه ترادص ره« اما هد ۱۷ £

 ہدنرادتط اعم یآ نوا هلا هنس ر ید هعفد وو

 هثلا ةفد افاعتم «كرهدبا لاصفنا هرکص ندق دلاق
 ِ شم وا نیس هنتسایر نایظن سا۶ هرزوا قوا

 یا مور كنا شاپ دم ییسیربت نانلو 9

 EL تارادخ 2 ۱ ی روما 5 اا

 .یدیا ش 2 ا زر ا E هدءاو

 كم ەس م مار ی هنت راظن هحراخ 0۳1 هدنخرات

 یرکی هلا یا چوا « قر هنل وا بص هبامظع تدرادبص |

 -اخ ًامباس لاصفنالاب ءهرکص DS هدماقمو نوک |

 مات و شفلوا نیست هنتراظن هبجر |

 هاش چوا ییعع ردق هرم رخآ ءبولوا مظعار دص

 داون و

 "حوالع یو یراظن هبح راخ هرکص ندنتافو كناشاي

 هدنرادص نامز . یدیا شل وا هلاحا هنرا هده



 ی نا
 "هری زج هرزوا كم | فرطرب یفلقشیراقدبرکن دیا روی
 هدنخ رات ۱۲۷۸ .یدشعاتع نع تاذلاب ههروکذ م
 ه زیایلس , بودبا تافو هدنکشوک یهدنوک ن را

 هکرت . ردشفلوا نقد هدنسهرطخ یفرش عماج
 هق رش تاسداو لمکم یساشناو تاتک هدهجزسنارفو

 یهدهیسایس روما صوص ایل هلراهم یکه دهس ضو
 ابوروآ هدکآرب هلبا اشاپ دوف «بولوا ملسم یرادتقا
 تبح كن ەرتلکنا و هساارف صوصا لعو كالود

 هحور كن همهم لئاسم قوح رو ؛شعازق ینقافتاو

 . ردرلشلوا قفوم هنسهبوستو لح بولطم
 ترضح جاوزا ( هسالکدا نایبظ تن ) ۱ ا

 لوخدلالبقهدتاوررب «بولوا ندو

 6: مک ندقداشا هدکا رب تدم رب هدتناور ر و

 یر هقشر كنیهاننلاسر تاحوز و ؛شلروب قبلطت

 «ندنفیدلوا شمالروس عنم زونه یجوزت ندنف رط

 ندنو ء قر هل وا جور ندنفرط یم نا قیلطتلا درز

 . یدا شلوا ید یدالوا

 رفعج «بولوا یزیق كدشرلا نوراه ۱ ا
 لاص ن كللادبع هلبأر كنيكمرب ] ۰

 ماما یحاکنو ؛شلدبا جوزت هلاص یلغوا كنيمشاه

 . یدیا شلبتق ندنفرط یراترضح فسو
 نانلوم هدنتهج دحم یی قرش كزاعح ۱ لآ

 هماملباقم اکو .بوناوا قالطا هرار

 . رار د ( هلفاس ) هنتهح

 كباذ چاق ر یتآ هجو ر ندا ۱ ا

. 

 ۱ هک (یناطلادوس الا ی سصام) ردا

 طیض الا ن رام ) «یدنشلوا لئات هتداعس ةمانر

 برس رب لوسص ندیهانبتلاسر بناج هک( یمعشالا
 نذلا اما ای» هداب وب «قرهلوا لتقف ًاوهس ندنفرط
 یس هع رک تا « اونیدتف هللا لیب- ق متبرض اذا اونمآ
 سادص ) لوتق و هدهدتناور ر . ردشلوا لزات

 دز نب هيما نب یماع) .  یدیا ( كيم ن
 یزدن داف ن ماشه هک ( یحرزلا یاصن الا

 - «ءهقو دحاو .شفلو رضاح مدنتشاع ردب .بولوا

 ن هيما ییا ی صاع ) س . ردشلوا دیهث هدنس

 لس ما ندهرهطم جاوزا هک( ىوزلا ىثرقلا هربغملا

 نداهلاراشم یسهریشمه .بولوا یردارب نمرات رضح
 هک ( قىلا کیا ن صام ( س .ردشعا تاور

 ړبارپ هلیراردارب «بولوا یردارب كلقاع ندهباعم هنپ

۳۰۳ 

 تبا ن صاع) -ت.ردشفلو رضاح هدنسازغ ردن

 «بوئلورضاح هدنس همقو دحاهکا( یسوالا یراصنالا
 ۸ صاغ رکید) _.ردشملوا دېش هدنس هعق و هماع

 صا هدنسازغ ردب هک ( یسوالا یراصنالا تباث

 رب و و ندا لتق یطیعم نب هبقه هللا یوبن ترضح
 ۲ راجا ن صاع ) س . ردععافع یردار هدتاور

 صاع)-.ردشفلوت رضاح هدنعفرصم هک ( نابو نب

 ا رضاح هدنسازف رد هک (یرهفلا ثرالا نب
۱ 

۲ 

 ینام نب ثراحملا نب صاع كالام ونا) - .ردشفلوب
 ولکه یون ترضح دزن هلا هنفس هک ( یرعشالا
 ن ووت هدرصم هدعبو ؛شلوا فرشم هلمالسا فرش

 رش ثبداحا ضمب 0 یدیا شا

 یٹرقلاماغ نب هفذ- نب صاع مهجوبا) -.ردیورم
 هص خرا هنسيدنک ندیهاندتااسر باح هک ( یودعلا

 هک یرضطا یمارلا صاع ) -.یدیشلروس لاسوا

 صا هللا دیه وبا ) -ت.ردیس وار كف رش ثادح ر

 را ترضح دلاو هک ( یزنعلا تک هعسر لب

 لوا كا  بولوا ,قیلح ك_نیودملا لیفت نب باطخ
 ینا تن یلیل یسهحوز < هلغلوا ندرلنلک همالسا

 ردو ؛ شعا ترڪ هب هدم هدعب و هشدح رار هلا

 5 شفل و رضاح هدنسهلج كتاوزف رام هلسازغ
 ۱ كټ هذ رش ثب داحا ضەەإ .ردشما تافو هدنخح رات ۳۲و

 تب دحر هک ( هعس ر ینا نب صاع )-- .رد.سروار

 .دنفا هاندتلاسر هدنهازغ دحا هک ( یرالا صاع ن

 نییعت صراح هرببخ ندیومن بناج «بولوا یللد كرم

 تافو هدننامز هواعم . ردیردب تلمس نالبروس

 یردار هک (ترالا نب دعس نب صاع) --.ردشا

 -.ردشلوا دیهش هدنسهراحم هنّوم راز هلا ورمع

 اف ردب هک ( فیق نب ورم نب دعس نب ماع )
 .ردشفلو رضاح هدناوزغ کس رک ندنواو هدنس

 یی كراصنا هک ( یولبلا صام ن هلس ن صام )

 اع ) - .ردشفلوب رضاح هدنسازغ رد «بولوا
 تاب اکر ف هدناوزف ضع) هک ( ا ماس 5

 است هدمب ,بولوا یرلرادقاخس كمدنفا ( كلما
 سه ردشفل وا نفد هدنس هربقما ةر و؛ ثا تافو هدروب

 یارمتع هک ( یلسالا موک الا نان نب ساع)
 اش .ردشلوا د.مث هدنسازغ ريخ «بولوا ندهباص

۹ 
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 $  Eاب اطخ هصدزفا هاننتلاسر هدنق رط رخ

 ردندنراهشا کیدلو ۰

 اندتها اما تناالول هّلاو

 ۱ بلصال و انقدصت الو

 انیلع ةنیکس نلزناق

 اشقال نا مادقالا تبثو

 انملع ا وغب دق راقکلا ی نا

 اسا هنتف اودارا ناو

 س .ردشعا تاور ندنسیدن؟ ورم نب لس ی

 اتو بناح هک ( ینادم#ا روش صاع رهش

 دوسا « بولوا ندرلنانلو لماع هدنع ندیهن#

 هک (هربص 1( صاع) س اردنا دات دیا لتق یب یس

 ن صاع ) — .ردنردن ك (نزروا ) ندا هن

 دزن اوت ندننفرط یوق هک ( ثرالا ی فط

 ؛شلوافرشم هلمالسافرش .كرهلک یون تر
 هیصوت یالسا هقلخ هدناعوق و هدر لها هدم و

 هک (یرمشالا صاع یا ن سصاء) بس .یدیا 3

 هیون ترضح ناشن تداعس نامز رار هل ردب

 هنناب .بولوا یلاع یردق هدننامز هواعم و e رتن

 نب كللادبع و ؛ شفلو نوذام هکمرک نذا الپ

 صاع ) -- .ردشغا تافو هدندرا هدننامز ھا 1

 7 ( حارلا نب هللادبع ل

 هللادیع نت ماھ ) س

Jlن صام ) ۳ كتاور رب هک( یردب  

 رضاح هدرصم حف هک ( ال وا مهج لب هللا:

 ا درع نب صاع هبح وا) س و

 دحا « بوتلون هدن سازغ ردب هک (یردبلا یسواال

 . هلب رو تەحاص هنس هدام 1

1 
7 
1 

 هردنسب وار كن رش ثا دح ۰ هردشا و ادهش ەك قو

 میدق هک ( یرھفلا یشرقلا منغ دبع نب صاع ) <
 صاع) — .ردندرلن دا تریش هشبح «بولوا مالسالآ

 تاور ندنسی دنک هرصوا ینکی هک (یتاقرا ةدص

 یندلح درامنا هک کلا ا

 لالب وبا ) .ردشم و رضاح هدنسازفردب «بولوآ

 - و رضاح هدرصم ف هک (ییعآآ ورا ن ا

 وا هک (یزملا ورم ن صاع لالهونا) س هر ا

 ترضح تبعم هدهادولا ةح هک (یرفلا رم

 تاور هضرش ثداحا شعب .بوال و هدب

 ردب هک (یدعاسلا یراصنالا فوم ن صاع) - /

 نالف ن صام ( = .ردندرلنانلو رضاح هدنسا 1

 , .ردشعا

eof 

 ۱ صاع) .ردشعا تاور ندنسی دنکرب رضاا ة ةبواعم

 كرلن ديا ۱

 اک
 هبه ددم ء بولک همالسا لوا ندنردب هک ( یتثلا

 تافو هدماش هدننوعاط ساومع و ؛ شا ترعه

 - رجاهم هک ( یهقفلا صاع هورع وا ) -.ردشلیا
 هلوا كا هک ( هرهت ن صام ورمع وا ) -- .ردندنب

 هلن ( اهضر ) هشیاع ترضح « بولوا ند انک همالسا

 «نکیآیمهلوک كوالادبع ن لیفط نالوا یردارب مالل

 رکبابا ترضح ءهلکمروک ؛ذحو اذا یبالوط ندنمالسا
 كيلاراشم «قرلبروس ارتشا ندنبناج (هضر) قتیدص
 ههرونم هنیدم هدکلر و «یدردا یعر ی رلن وبق

 2۳9 ردب ىدا قول دوسا :یدینشعا ترعه

 یجندرد كن هبوب ترعه « بونلو رضاح هدنرلازف
 هوم رب 6 هدلاح یمنی دلوا هدنشاب 2 < یس هنس

 ی صام هدر وبا ( س .ردشموا دش هدنس ه راح

 كننرلترفح یرشالا یسومولا هک ( یرمشالا سق

 شعب و «شلوا لزات هب هفوک هد. < بولوا یردار

 زبرک نب ام )
 همالسا نوت ام محف هک ( یا یشرقلا همسر ی

 ه رصب هدیاٌمعع ترضح تفالخ هللا دره لغوا «بواک

 .ردشع | تاور هن رش تاداحا

 هناا رخ هدعل و e رارب یخد هدقدلوآ م ماع

 بس ء ردنلطاادبف تن ات ی.هدلاو . یدشقیک

 شە ندنسی دنک هک ( مرمت[ 1 دل ی مام )

 فلت - یدک ى < بولوا یو ص هغ رش ث داحا

 ۔ رط یوق هک (یساملا طول ن سام) س .ردہف

 فرش « كر هک ه ب یون ترضح دزن اه ندنف

 ۰ یدشل وال ۳ ه یهاندتااسر یاعدو فرشم هل مالا

 لسرلا رغث هک (یرملا یراثغلا لک ماە) |

 راد هر دوع ندعادولا هج دل رصلاتتفا ( ماص )

 مهللا هالوم یلعف هالوم تنکن م » « بولوا یتاور

 كنشرث ث دح « هادام م نم دامو هالاو نم لاو

U ER Eyوا هک ( یمعثالا كلام ن  
 سماع) درک

 تافو ًافورفم و ندن وءاط هک (ناوفص ی كلام ی

 اور ندنسدنک ید, نامش

 یسوار كشرب 2 ثبدح رب راد هنندامش

 نب صام ) -- ۰ ردیوص ینیدلوا ند ها بولوا

 تاک 0ک یرهزلا یترتااز لول ی همرخ

 سصاع)--.ردیورص یفیدلوا شهشبتب هزمدنفا ( مماص)
 رضاح هدنسازغ ردن هک (یجرزذا یراصن الا راع ن ۱

 صاع) --.ردشلوا دیهش هدنسهمقو دحا بونلو

 س . ردیسب وار كف رش ثب دحر هک( یل ذ ها | شق م نب
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 قبض هک (یععطا ىشرقلا ةيما نب دومسم نب صاع)
 هرکصندننافو فلل همواعمنن دیزب «بولوا هيف فاتخم
 ناو ؛شلوا یسلاو هفوک هرزوا ییاضنا كنيلاها

 روک ذم یسیدنک ادا « هدقدلوا لئان هتفالخ ریز

 یدیشعا لزع هرکص یآ چوا و ءاسا هدکایلاو .

 بقلم هلیبقل (لمجلا ةجورحد) ندنفیدلوا یو هصیق

 فرش ثردحرب هک (لن ذولا س صاع ) بس .یدیا

 دحا هک (یراصن الا صاع ماشهو) س .ردنسواو

 هاو یخد ماشه لغوا . ردشلوا دېش هدنسهعقو

 هک( ىا لاله ن اع هرابس ونا ( س .ردند 7

 لیفطااوا) -.یدیشلوا لا هیون ترضح همان

 ۔ هنس یمهعقو دحا هک ( للا یانکلا ةلئاو نب صاع

 ةع کس هدیونت لارا توف و ط ةا

 ٌهکم ۱ بولوا ن سس هدهفوک هدم) و ی

 قم هله ترضح ا دعا لافتا هب هم رکم

 دلا هدنتمم هدنناوزغ هفاک ,بولوا هدایز

 هلک 2 لست یناضف تن ( امضر ) رمو رکی ابا ترضح
 ترعه . یدردا لیضف ینا ضن ص ترضح رار

 كلا تنها « بودنا تافو یسهنس یزو فلت هومن

 تلف ره «تداع شیپ ردا لاعرا هرکش و٩۱
  EA OEEیا ن صاع ) د

 ٠ صاقو ىا نا دمس ندهرشم *هرشع هک ( صاقو

 یسعت وا ك رلذلک همالنسا ءبولوا یردار ك ( هضر )

 صعاع) - .یدیشع اتر هشدح .ردیوع یفیدلوا

 تنب ءاعسا هک ( نکلا نب دیزب نب
 در هصلوا دېش راک هل زدن هدنسهعقو دحا «بولوا

 ی سیقلا دص نب هللا دص وا )

  aندنسات ریهآشم ( یرصبلا یربنعلا |

 نکاس هدهرصډ ردروشم هلساوقو دهز .بولوا

 هد وال نامز * ( هضر ) نام ترض- < بولوا

 یساوه كناروا هلدغل وا كلج هماش ندنف رط هب وأاعم

 هتسیا یثرب ندنب هبواءم ,ندنکیدتبا نیو ینهوص
 بودنا بیعصت یجوروا < » :هدنکی دتا رارصا هد

 هداعا نس ساوه ترارح كنەرصإ ناربترآ یعاوت

 ماط ر اهد و یغنیدلوا شعد « مردیا احر یزکلیا

 سايا وا ) هردلوعنم یسهنایقتم لاعفاو لاوقا

 «بولوا ندنیمبات ريهاشم یغد ( یا ةدبع نب ماع,
 .ردشء ۱ تاور نددوعسم نبا

۳۰۵۰ 

 | یردار كدیز
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ee1 ولوا اط رب  

 د Kk ۳ هد لفط و ص اء صاع

۱ 

 | هدنع هدنلئاوا یرعه نرف ا
 لوا نداصا

 : Nك رصان نب دمحا یخد ینا نص هدنحرات ۳

 زنا یسهسک ارج كولم رص« هد و ؛شعا طبض

 والت «بواوا ریساو بول« و نابردنوک

 تب دعا و بیمه یرل دز .بواوا بهذا فاش .یدیا

 شمروس تم و <=

 3 .یدنا ردنا

 3 وا تا وش ۶

 دش هداشک ی رغب هرک لد راک زا

 دش هداب كاتزا دس هدیرات روکتا

 1 هدشرف , ِ تاب دن رام تلف 7

 تب و ا e ها هصق وفا نصف ا

 ۱ . رودیا ناب یوه
 ربزج و ع نعاعس و تالو داد ۳

 ول ۲ ۵۰ كرا در قرهلوا ه دنیس هطخ

 ۴ ر لوا هدنس هرا تيه هلا هقرو هدنسدل اه تای هرتم

 3 هیصق رب یزکسم اضق هدننیع لحاس كیارف

 |  ردراو 9 رونلوا اقسا

ONGیسلاها ۳ » 

 دنفرط ۳3 e كټ 5 هد هفاسم ۸ شاهرتمویک

 1 ! هللا بادرس رر و ریکر اک یر هناخ «بولوا دتع

 را یرآ قدنررر و « ردنرابع ندناق رشکا

 یسااها . روینلو یرل هاب هدنزل هقرآ

 لد دف .ردراو یدوم ۲۰ ز کاپ «بولوا سو

 اون 0 في هصق یر هقاس نوت

 ا لات ندرللامور .مدننسسهتروا یسارح
 ۱ ۳ ا دادفب یہاضق هناع س .رونل و

 > قرش بونح «بولوا هدنسیل ابر یاهتنم

 بر «هلشالو لصوم E هلبساضق ملد

 ج یبیغبونج «هلیفلفرصتم لقتسمروز ندنتهج
 ولآ « هشدح < مةلا . رددودحم هللا هداب یخد

 « بولوا یواح ییهیحات ٤ لب راما 3

 او ا و هرتموا یکم بم ۱9: ۰.۰ ر یسهریطس

 *یضارا .ردن رابع ندنشک ۰ ۰۰۰ هدیسل

 مود ۲۰ ۱۷۷ یی نادف ۷۵۰۰ یهع 1
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 موجلشا .روالوا ق“ لاول یر رد

 ¢ بولوا م اساس و قوماپ 6 هبرآ «یادفب یال

 » یهباق ۰ و یخد 6 امرخ ردق ۲.

 «بولوا قوج یخد یرهویم یک ربجنا و را ت
 یه ونستالوصح یادغ) .ردزا یرلن ویلو لاقت

 غلاب هیولیک نویلم زکس ینالصاح هرآ و قم چ
 ۵ ۲۰۰ ینادلو یونس كنس هبلها تاناودح 3

 هود ۰ را ٩۵۰۰ تا « ریثیص

 .ردهدنرهدار یک ۱۰۰و نونق ٩۰
 هبصق ر هلمعا (هناع) صد هدنسی داو ندرا

 هردروطسم هد « نادلبلا مع” » ین انا

 تا چاق رب یآهجو رب داش زا ۱

 هر و ی هیلی ن ذا ) نك عسا ۲

 هدنحرات ۲ ,بونلو رضاح هدرصم 2 هک( یو

 س .ردشلوا دنهش هدهراعر نانلوا یثراق هرلم

 ترضج دز اتوب ک فردا د
 ۳۷و ؛شلوا فرش هلمالسا فرش « كر هلکه

 نیفص هدیوضم ترضح تیعم هد ره لاس یجن
  دنک نین ما یسهجوز . ردشلوا دیهش ه دنس هرات

 ذاع ییا ی ذئام )

 . ردنسب وار كهف رش ثب داحا شم هک ( نم 8.

 2 و لا تاور د ۳

 دودعم لندن و رص) هک ( یدزالا ورم د.م ۸ دا

 .ردشع | تافو هرکص ندا ترضح تفالخ «بو 0

 هک( ییزاا لاله ن ورم ن ذئثاع هره وا ) سا

 نیمو رتضاح هاف ناوضر «بولوا ند هبا یا 7

Eهناخ ر هداروا « بولوا نوت هدهره *  

 بودا تافو هدننامز كمي هب و اعم ن دیزبو ؛ شم 2 ۱

 ءنوجما قمالتق دایز هلادیبع نانلوس یسیلاو هر
 ییسفلیف ندتفرط یلسالا ةدروا كزاع و

 هرف ن ه واعم و یرصب نسح .یدنا شا تیم و

 طرق ن ذاع ) بس . ردرلشعا تاور ندن 2

 | ضمب < بولوا دودعم ندماش لها هک ( وکٹ نا

 صمام ن داع ) -.ردشعا تاور هفت لا

 | هلا ذاعم یردار هک ( قرزلا یجرزلا یراس نالا
 هدنس هعق و هماع « بونلو رضاح هدنسانغ ردن را 1

 رعد هدناور 2 ! 9

r 
١ 

 ۰ ودشل وا دردم هدنس ه را هن وعم

 هللا دبع نب س سیردا وا ۱
  بولوا ندهاص ( یالولا 3
2 

۱ 
۱ 

eco 

 لاذ ام ) س هردشع ادلوت هدنسهنس یسارع نین

 یا ع

 طیقل « بولوا ند با یخد ( بدنچ نب دیعس نب
 ۰ زدی دح تب هیوارلا

a Eقیدصلا رک فا تنب  

(eترضح *هرهأاعم جاوزا  

 ند (امضر) یرکاا ةهګدخ ترضح بولوا ندو

 او ردح و ها تفموا تایهتا یک
 ةجدخ . رد ( هینانکلا سام تنی نامور ما ) یسهدل
 ندهوبن ت هو هركص هنس جوا ندنل احرا كناربكلا

 اب الادبس «هدلاح یینیدلوا هدنشاب قتل | ءلوا 2 کا

 هنس چوا « قرهنلوا ارحا یجاکت هرم دنفا ( ماص )

 لع ردشلوا عفاو فافز هدهرونم هندم هارد

 هدنقح <« بولوا دننام ی هداومتو تفعو هدنواکذو

 هدایز كب یتامرو تبع دل زمدنفا ( ماص )تا اکرتف

 ر هدنرلةحو ؛ یدیا

 تادوحوم رم لار ترضح لوا ندنحاودزا

 هردل وقنم هه رش ث داحا قوح

 رب لیشپ و هدننروص كناہلار اشم ترضح هرم دذفا

 .یدیشخ روک هدلاح ینیدلوا شعرو هفشراچ كرا

 اقا و كنا رپ هدنرایلاع قح مرزوا یفیدلوا مولعم
 هلزاث هع رک تبآ هدنقح یرلتار . هلغلو عوقو

 كنيما لارج ید یجوزت ندیون بناج .ردشلوا
 تم یار تاصا .ردب وص یغیدل و وتو هل راشا

 راع شاو رابخا درک هد هدهقف و «دهذم روما ك رکو

 بانح لا را < ندن دلوا هداز ینامالطا هدب رع

 لح ا تتجارص هنرلید کھا هرکض نادنوت
 تدح هدایز ندکس ندنرل دنک .یدراردیا تالکّعم |

 (هضر) باطل ان رع ترضح .بولوالوقنم فی رش

 تور تاوذ قوحر ندنسااتو مار ک ها ا هلا

 زکس نوا هدیهانبلاسر ترضح لاحت را .ردرلشعا

 ٤ بولوا هدنشاب

 هنندم یزاع كنم رهزانحو ؛شعالاحرا هدنشاب ۰

 (هضر) هرره وا نالو لیکو لاو هدهرونم

 نفد هدمیش نیل ه هرزوا قیصو «بونلبق ندنفرط
 هرتشمه ناو با تولوا یدالوا .رثغنلوا

 یسهنس ىج ٩۷ كن هود ترعه

 هل سن ه ( امضر ) رب ز نت هللادیص ناالوا ی-هداز

 نهرلادبع «یدیشاروم هبنکت هلیس هینک هتل درع ما)

 .یدیایهریشمهرب اب 7 تم( شر رک یا
 ٤ ندنکیدتا قبس هدنسهدام « لج » لج هعقو

 ی (امضر) هشیاع ترشح +یدنل وا بانتحا ندنرارکت

 راو راندا لیضفت ه ( امضر ) ارهزلا ةمطاف ترضح



 یا ع

 الع رکا ییاعحر و لضف كارهز ترضح «هدهسیا

 اربکلا ةمدخ ترفح نينمؤملا ما . ردلسم هدندنع

 تب ( ایضر) هشیاع ترضح یناعجر یخد كن( امضر)
 ۰ ردتدثم هله رش ثادح ر نالوا لوقنم ندنربدنک

 تش هشناع ) س ]۰ تعحاص هنسهدام « هم دخ 2

 ةيشرقلا ثرالا تن هشام ) ,(هیلسلا هبراصنالا برج

 «(هیلهشالا هیراصن الا نایفس ىبا تن هشئاع) « (هیتلا
 رم تش هشام ) > (هريضنلا نم رادع تش هشن ط )

 2 د )ها ةيشرقلا ةمادق تن هشدام) و (هراصناللا

 ۱ هردندن اس ام

 هو ۱ یاد اما هه ام
 كل وص فلب 4-ط 3 ۰ ۱

 یسهدلاو كریفصلا هّلادبع ونا نالوا یلسم رادمکح
 شا روعهظ هدنرخاوا كتهروک ذم تلود « بولوا

 یلخ دم ی یخد كنو هدناشاشتفاو هقرفن نالوا

 تیال,ازا هلا دن ان درف تان هطان ع هدمب .یدیشغل و

 5 یسک هنطبض
 شا دارا اباطخ 4نلغ وا تار بوقبح رار

 روطسم هدخحراوت سا قطب زبمآ ربدکت یغیدلوا

 هردرومشمو

 هلا ريغصلا هللا دبع لقوا «هنرزوا

  L2بم 7۷ تاعاش ریهآشم

 اا ۱ هس وعالا شد اع
 یهدنابداو رمش . ردیزمق كنينومابلا رصق نب دمج ا

 ءهلغلوا یسالوطدت یخد هدمولع ثک ا هقشب ندنراهم

 حدم ء ید.شلوا قعسم هنناودع ( نامزلا ةلضاف )

 حدم ىف نیبلا حفلا » هدنقح نیلقثلا دیس ترضح
 هکءردراویسهفیلب ؟هدیصقر روهشم هلنناونع «نیمالا

 دعاوق قوح ر هدنو «بوزاب یخد ییحرش ا

 یا ا ر ثا ناس هس دا تاتو

 هلاؤس ر نالوا عقاو هدنقح هبهقف "هلئسمر «بولوا

 یناحا هنرزوا همبرا بهاذم هدیاوح و ظن

 تاشا یخد یتامولعم تعسو یهدمقف هلکعا ناس

 :ردوش یعلطم كنهروک ذم *ءدیصق .ردشع |

 اس یذی راقا ملطم نسح ق
 علاک قاشعلا ةرعز ىف تعصا

mk 
 میحرلادع «بولوا

 ن ندلا نامر ةاضقلا یضاف و یزت كنیدلا ردي ۹

 هردشعا تافو هد ۷۸۹ .ردسهربشمه كيهعاج

 یا ع ۳۰۵۹
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 3
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 ! (هضر) صاقو نا ۱ E VD ل ر هه اع

 ع

 0 ا یاد هشم اع
 5 ر) ترضح 2

 تن (امضر) قیدصلا ركب یبا تنی موئلک ما هل

 دانح قح .ردهروم2» هلیعالطا تعسو ی هدبیع

 هه ادبع یلغوا كن ( اممضر) رکب یا س نه رادع

 هل | هلطو رکب وا نه رادبم «نارع «بوراو

 2 شاوایزقر هدنمسا هسفن و لغوا ترد

 ؛بوراو هنیرلترضح ریبزلا نب بعصم هرکص ندننافو
 ۱ .یدنا شلوا قانروا هب هنکس تم

 ا دیو ؛

 لادم ندا ۱ هللا نع تاد هغلاع
 6 Els ن

 ۔هجوز كب ( امضر ) سابعلا نب هللا دبع و یزق

 ۲ او نج یجوز هدوضتم بانج تفالخ «بولوا

 نب رسب) نایردنوک هلرکسع ندنف رط هبواعم .هلذفلوب
 ع ) (هضر) ىلع ترضح هدهناع هطخ ماظ مان ( ةاطرا

 کا هجرت هبحاص هدهرص یکیدشا لق ینرارادفرط

 ام )اع: هلنعالرافو هدنکوا یز وکی اغوا کما یغد

 قسصم و دم ایف « لر هلک لاخ هنرومش كنداق

 .شەرزك  رهلوس راعشا ماطر هدنةح
3 ۱ 9 

ay kL 
 9 نیدلا باث ةاضقلا ىذاق « بولوا ندنخاشا

 ۳ هنج
 ا

 ۳ ر ۱ لعاب تش هشاع هم دا دم كلا ۱ 0

 زدی دم و یز كنناطلا دا نا مهارا ن بدلا

 هحوز فال ا ع نبا نیدلا ردص نب نیدلاءالع
 Es هد ۸ «بوغوط هد" ۵

 دع ریهاشم ۱ لع تاب هش ا

 3 ,یدبا E كلا نیدلا سه ظفاح

 ءردشتا تافو هدلاح ینیدلوا نیک ینشاب



 0 هقشمدلا را

 ناسقط « هدنخرات ۸۰۳ « بولوا ندتاتدح راما

 تافو ها قشسمد «هدلاح یییدل وا نی نکک یا

 ۰ رز كمس

 (یسدقلاید مل ادبع ن ) ج تا هشداع ۱ لایدا 3

E:اندم ربهاشم یخد وب  

 ۰ ردهر ومشم هلسقل ( هرییکاا ةدنسلا ) بولوا 0

 ندنوا « بولآ تزاجا ندریہش ثدح مان ( را

 a رم .ردیربخا كرلن دیا تاز

 3 ۳ ندا

 ؛ شمن ر کوا تبذح و هقفآ ندنسانع رها شم

3 ۰ 

 ان هذاع

 یزرف كهللا 9-9

E:یقیسح هدنعا هکبلم «بولوا نوتاخر هرعاش و  

 هلبا ساق نب یس نالوا شعا قشعت هنسهراح ر

 تک. ن ىرلەراخ نالوا عقاو ۳ ٠

 ۰ ردر وت

 هدهس دا

 ندتا دم ام ۰ ۳ ۰ 5

 تلا 4 4

 هد ۳ بولوا ۲ " تال اع 1

 A و

 راد هکولس 0 كوا ا ج

 تاراشالا» یناتک ییناونع «نرتاسلا لزانم» نالو

 . ردشعا راصتخا هلساونع «هیلعاا لزانلا ف

 هردیزبو كنيكتج ن ۱

 ۰ ردشا داف

 نت دن ریهاشم

 ءالو یخا 6 بولوا

 هد ۰ «بوفوط هد ۰

 ناب هرفاش سرف بم ۹ ۱

 درو 0
 لج یعابر وش ,بولوا GET شاع 4

 زار دیاشکبوت لصو بش وچ نمای
 زاغ ج ;E ماش زا مهاک ۳5

 مهد مدننک ضوع هک همه نیا اپ

 زارد رعب نازا يش هانوک

 | هلا هدافا و سیردن تدم لوط هدماش قشم

 | هد ۷۳٩ «بوغوط هد 14۷ رد لوا 18

 | دهیسابع یافلخ
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 كف رش ثبادح رب |

NY 1 ۳ ر 

 بت ٤

 O دا وام

 «بولوا نادنراهلسدا و ۲
 ۰۰ .ردهرومعم هلنامولعم تعسو و همااطم ترشثک

 .ردشغ| تافو هدهبطرق «هدلاح یش دلوا ر کی «هدنخرات
 وش یغیدزاب Es هرعاشر نالوا بلاط اا

 : ردندنرامشا “لج تبب کیا

 یضترا ال ینکل ةوبل انا
 دحا نم یرهد لوط اخانم ین

 بجا م كلذ .راعتخا یا ولو

 دسا نع یم تقلغ ک و ابلک 2

 ماما ترضح ( س هدیس )
 ماماو ىز كف داصلا رفعح

 ر هقتمو هلاع یسهریشم» كن رمت " رضح مظاکلا یسوم
 یس هرت « بودا لوا هدنځګ رات ۱ ٤٥١ .زدنوتاخ
 .ردهاکترابز هدهفارق هدرصم

 | داب

 | هیوبنا ةثماع

 :ردیم | كتاذ جاقرب رب ز هج و رب ندا
 هک ( رجا ن ر دوخا رضحا ندابع)

 ن رشب ب دابع) بس .ردیسوار

 «بوال و رضاح هدنسازغ رد هک( یراصن الا ی ظمف

 دابع رشب وا ) --.ردشلوا دېش هدنسهرا هماع
 هدهنندم هک ( ییهشالا یراصنالا شقد نب رشي ن
 دحاو ردب .بولک همالسا هلیش وشت كريم نب بعصم
 ترەحو ؛ شفل و رضاح هدناوزغ سا هلب را ازغ

 مک )) ندا اذا هرلن السم هلم دنفا (ماص) هللالوسر
 هردشفل و ندران دا لتق یدو مان ( فرشالان

 --«ردراو یخد رلندیا دع رب یرشب نب دابع ییاو
 دودمعم ندهفوک لها هک ( یدبعلا دابع هبلمت وا )

 سو.ردشع ا تاور ندنسیدنک هبلعت ییغوا بولوا

 هک ( یسوالا یراصنالا یدع ن ثرالا ن دابص)
 هماع . بوالو رضاح هدناوزف راس و هدنسازع دحا

 داخ ن دا )۰ ردشلوا دنهش هدنسهراخم
 هر ره وا هک ( ساس شب دابع) ج . ( یرافغلا

 مهارپا وا ( س.ردشع] تاور ندنسپ دنک (هضر)

 ترضح هک ( 9 ناش نا دوخا ات نب دارع

 ن ثرالا ن هعیر ندنمدنفا ( ملص ) تانا رک
 جوزت « بودیا بلط یهماما یزق ك_لطلادبع
 یراصنالا ةهرخم نب لهس ن دابق )س  یدشتابب

 ىححلا ةيما نب ناوفص هدنسهعقو دحا هك( ىلمشالا
 یربنعلا لیبحرش نب دابم) س .ردشلوا دیش هلبدب

۲ 



 ۱ بع :

 يحوبا ) س . رددودعم ندنوبرصب هک ( یرکشیلا
 تیاور ندنسیدنک يح یلغوا هک ( نابیش نب دابع

 لج هک ( یثرتلا یزعلادبع ن دابع )— .ردشعا
 هل.بقل ( مطخ ) « هلغلوا حورج ندننور هدنس هعقو

 .ازف ردب هک ( نایهتا دیبع نب دابع) -.ردبقلم
 ر هک ( یودعلا دام ) .ردشغل و رضاح هدنس

 یلیدلاورم نب دابع) --.ردیسیوار كفرش ثیدح
 س.ردشقا تیاور فیرش ثیدحرب هک( ینیلا دوخای
 تاننااکر خف هک (ورم دبع نب دوخاب ورم نب دابع)
 ذایع یمسا .ردشفآ و هدنتمدخ گنمدنفا ( معلص )

 یراصنالاسیق نب دایع) --.ردراو ید رلن دیا دیق
 هدنسازف ردب رار هلا عیب یردارب هک ( یجرزذا

 س.ردشلوا دش هدنس هراحم هوو ؛ شفل و رضاح

 ینارسج هک ( ینرالا یراصنالا یظق نب دابع )

 رار هللا هبقع و هلا دبع یراردار هدنسهمقو هدف

 ن هص دوخاب هص نب دایع ) ۰ ردشلوا دنهش

 « بولوا دودعم ندماش لها هک ( یراصنالا داع
 ین ره رهج درابمنوکرب ك زم دنفا(میاص) نیسرلادنس

 یغیدلوا ندعوح ءهدننیدروص «هلکم روکش مراراص

 دابع ) س . ردشعا تاور یتفیدلوا شا یناوج

 هسدقم تس ینموق هک ( یمططنا یراصن الا ثبت ن

 هر هیظعم ةبعك كن هلبق « بولو هدقلعف زامن موم

 ودا غیلم و راطخا غی دلر ورب لوح

 «بولوا ند هات (یدیعلا- هیلماوت 8 دابع

 هلع 0 رددو دعم ندهفوک لها

 . ردشعا تاور لادن

 كف رش ثیدح یا « بولوا نده اح یخد یراثنلا

 . ردنس واز
 لسعاعا تن نی وا ۳ نا

 هدن ره رقیب ( یمعلا دابع نم

 تل هلالسر شمروس مکح هدرا هلننع| ااا

 اک مک «هدنځ رات ۰ 7 «بولوا یک اح ی جرب

 یطاقسا كنا یربما هبطرق «هدلاح یغیدلوا یخاق

 کا هلسیدنک « كر هلربتک هرادتقا عقوم , هن رزوا

 هدعب و ؛راشمروس مکع ندق هل قناتك ؟ ارج فو

 ۔ رط نیفشات نی فسو یربما شک ار یرلتموکح

 مدآ رب راوختوخ و ملاظ دابع .ردشفلوا طض ندنف

 نودیز نیا رومشم .ردشع | تافو هد ؛ + ع بولوا

 . یدبا یریزو

۳۰۰۸ 

 لها رار او ل ن ۱

 ۶9دص دراز ضمب نديون ترضح باح |

 ۱ ب ع

 دزا E ca اطش ۳4

 7 ڭكلوق ی لوا ۱ نادابع

 ۱ مولیک ۵ ٥ كيهرصب و هدنسبب رع لحاس فهرب زح

 روم یلیخ هلیتفو .بولوا هیصقر هدنسیف رش بونج
 3 د شغل و یار طقسم كالع قوح ر و ؛ یدبا

 / هد یعاقم دل نمد نفا ) هضر ( يلع ترضح هدنجا

 ۱ . رودیا نا یوم توقاب یتفردنلو

 ساب نب هتلادبع ا ابع

 ز نب هللاد بع «رم۶ نب هللادمع

 ۱ ونلوا قالطا هنتارضح (ممضر) دوعسم نب هللادبعو

 تناذ جاق 1 هجور ندهیاص 1
 ۱ E 0 دابع

 همار ندب هن بناح .بولوا دودءم ندنطساف لها

 وب ءدابع ) س .یدیشلروس ر اح مرد داس

 ءا رضاح هدنسازغردب هک ( یراصنالاشافش |

 اعم یرارکید .ردبرب كارل دیا مج یمرک آق
 ر ءادردلا واو بونا وا بک نب یا 6 لح

 7 هما و لوا 4 همقع . یدیشلروم وام هب از |

 ۶ .یدنا شفلو رضاح هدناوزغ راسو دحاو رد
 رکص ندقدنلوا 2 ماش هدیقوراف ترضح تفالخ

 اصح یتهح صم صم «بولوا رومأم هیلعت یم رکن

 دا شا لاقتنا هنیطساف هدءل و ء «شعثود هرس

 اعم ءوس «بودیا تا اخحم هب بوم هدصوصخ ر

E HEکا تدوع هبهندم « هلکرت  

 ع » ههو اعم ( ه ضر ) قوراف ترضح ,هدهسیا
 ا یراج A و مکح هن رزوا كتماص ن

 ان « هلبا لاسراو رب رحم همان صار اا « ردقح

 ىج ۲ ٤ .یديشمروس هداعا هماش یهدایع

 1 هدهلمر «هدلاح یفیدلوا هدنشاب ۲ «هدبرعش

 ۱ ۱ هب ات . ردشغع | لاحرا هدش رش سدق هدناور



 ۰ رد آوا دیش هدنسه رام هن وعم 1 0

 .نا ءالع هڪ ( خاعشلا ن ۱ هدابع هناوع وبا ) ۰ 5

 هدابع) --.ردشفل و رضاح ه دنس هشاکم كنيم ۳ ۱

 دودعم ندهرصب لها هک( اللا ىنانکلا صرقا

 --.ردشغاوا لتقف ندنفرط رل بج راخ هدزاوهآ تۆ

 ءدحا ءردب هک( یجرزلا یراصنالا سیقن دو ۱
KE 4هن مو ؛ ؛شذلوب رضاح هدنرلازغ رببخو هببیدح  

 كلام ی هدابع ) هردو دش دن

 یادناموق هني هدنسهبراع هتؤم 8 ا ۰

 نلدنا (ء مسا | بنا تم | هدابع سل ء 0 ٤

 ع تآوڌ «بولوا ندنسارەش زهاشم

 ى.

 ۔ هبصق هةلام هدنځ ران NE . ردشعا رشن و دا

 0 دوش

 ےش وت هدسلدنا .یدنا ارعشلا سیر هدننامز 7 0

 اعاکف هغدص 1 تراد

 هلاخ ةطقن لیبقت ىلع تماح

 یدولا ةافالم نم شحوت ءاشر

 هلایخ ءاقل نم شحوت قح
 اراز ىل هلایخ راص كاذلق

 2۱ هلاکشا نم نارجهلا ىف تنکذا 3

 تولوا كدام ریهآشم 1

 ۳1 امزا لک ATO ۳ ۱ ثنحا ةدابع 1

 .ردشعا تافو هدنگرات ۲۰۰ و ؛ شماشاب هددادفب

 . ردلوقن رداون قوجر ندنسید 1
 ةطم روصتموا ندلاطق رم الا م

 O (ئزورلا نسا یا ل یدابع ۱
 تروص یا «بولوا ندازع روهشء هدناسل ف اطر

 هردشمخ > لثم برض هد« ا ظوو هدهر و

 نوک رهو ؛ شغا تماقا هنس چوا «تولک هدادم

 ینتقم هفيلخ و ینتبح كرمومع  بوروت ظەو سا

 ندهفیلخ بناح هدمب .یداشعازق نهج وت كهللا ال

 کر هابر دن وک تنم كنيق ولس ءاشكلم نب رعس هلتلاسر

 ه دژ كح .ردشعا تافو دن رک هدنخ رات 6 ۱

 یدیا یحاص لوط دی ِخ 5

 ییسهلاسرر هدنقح رخ هحابا ,بونلوا یت یالابم قول

 ۰ روندیا نام ناکاخ نا فازا شمروګا

 ۔ہصعاشو هس دا رومشم كا تافل دا 5 دا ۲

 رّتعم یربمآ هلسشا ,بولوا ندنرل

 هد هند روما و 13

۳۰۵۹ 
/ 

 ۳ ق 3

 دهاج هنسيدنکو ؛ یدیا یبهراچ كننردب كدابع ن
 قوج ك ندر زا .یدشفلوا ادها ندنف رطیصاملا

eیدال سل 0 ةهادیو ءريلس  

 ییدنک بوف یسوقوا كدابص یسیدنفا هک

 < هتي وش یی دل وس نکا ا

 رهسی ماهفندمو ماتت
 ریصیال و هنعربصت و

 و دنا و یی وش ا ةهادب رار هلیس هم ایوا اباوح

 دل اذهو اذه ماد ل
 رعشیالو ادحو تاممس

 مثاه ن ناطلادبف نس لضفلاوا)

 EES كاي فک )0 مش اهلا یشرقلا ا

 و کا قد صدتفا (ماص) تادوحوم ر 2 «بولوا ۱

 شرق هدتیلهاج ۰ یدیا وب شاب جوا هدتیاور
 یتاقس و ترارع كرمارح روم «بولوا ندنتساسور

 نیکر شم هرکه دنسازغ ردب .یدیا لوح هنیراپدنک
 a ؛شعثود ریسا بونلو هدننایم

 نب لفوت هللا ب اط ینا نب لیقع یراهداز ردار

 دندمقع كنەمقو و و ؛ شمراتروق هللا هبدذ ىنراجا

 همالسا ندلوا هدهروک هتاورر .یدبا شلک همالسا

 كشیرق .هلبا اذخا و متکی مالسا «هدلاح یغیدلواش هک

 «نوحا كمرو ريخ هنلقثلا دیس ترضح ندنلاوحا

 هنسهبرام ردن و ؛ شلاق هدهمرکم ٌهکم هرعگا دعا

 تان رجاهم هدلاحره .یدا شفلوا قوس اهرکوآربج
 کم هدند قع ۳ كسانع ترضح «بولوا یربخا

 ثیدح « لا دعب ةرعهال » « هلغملوا حة همرکم
 نینح و 0 ض .یدشلر و ماتخ هنر عگ هلی رش

 هدنینحو ؛ شف وب هدیوبن ترضح تیعم هدنسازغ
 را لوسر ترضح هدنرارف و مازا ك ثب رل هةشإ

 دوج . یدنا شلاق تباث هدشاب كنمدنفا ( ملص )

 رب ردا تاعر هداز ههر “هلص و یحاص مر و

 كب هدول ترضح دزت مالسالا دعب « هلغلوا تاذ

 فیرثش ثیدح جاقر هدنقح . یدبا مرکم و ززەم

E EATSكف رش ثب دح چاق ب  

 بانح هدفا ( مءلص ) تاش واو

 لا ندنغب دلوا ش

 سکر هو ؛ شّعا كلارتشا هئاربم هدول ترضح»

 یدالوارنصا كنبردب .یدبا شم لا هبزعت ین زاب دنک

 دما اق 8 ندساص

 ى۲ « بو دیآ باغ ی رصب رون منبر رفلآ .یدیا |



 ۱ ب ع

 هنس ییا ندنبرونلا یذ ترضح تدامشو هدیره
 ینزاع هزانح .ردشغا لاحرا هدهرونم هندم لوا

 ردغشنل وا نفد هدعش « بولبق ( هضر ) ناقع

 ضار «یلیو نوزوا . یدبا هدنشاب ۸ هدنلامرا

 كکرا نوا هقشب ندنرازبق . یدبا تاذ رب لزوکو
 ء هلادبع «لضف :ردرلنوش هک .یدبا راو یدالوا
 «نوع «رثکثراح.دبعم ءنجرلادبع ء مع لا دیه

 هدلضف و ماعیرلت رضح ساب« نب هللاهص ندرلن ول . مام

 .ردرلشلوا لئات هتفالخ ییسو ؛ ؟ شعا زی

 جاق رب رکید ینا هجورپ ا اىع
 ن سنا نن سابع) :ردیسا تتاذ ] " *

 كيلا ہم یهانیتلاسر بانج ردن ہک( یلسلا صاع
 رار يار راغ ج « بولوا رع
 هلمالسا فرش کم ندتعحر ام و ؛ شما

 یراصنالا ةدابع نن سابع )س .ردشلوا فرشم

 ندکد اک همالسا هلتع نع هب هم رکم کم هک( یجرزلا

 ندیاعا قود هب هنس دم هدیون ترشح تعم ا

 سابع )س هودشلوا دنهش هدنسهعق و دحا ءبولوا

 .رد سلوار ۳ ثر دحرت هک( یربحما سیف

 ةناوم هک( یلسلا سادص نب سابع مثیهلا وا )
 زونچوا ندنموق لوازآ ندهکم حف .بولوا ندیولق

We o 

 | هلمالسا فرش «كر هلک هب یو ترضحدزت هلایراوس

  بولوا لزا هدتهح هرص . یدبا

 ر « ردیوص a یغنیدلوا شەر دباب هناخرب هدمشمد

 یلارش یخد هدتیلهاج .ردیسیوار كف رشثی دح چاق

 هب رش تعیبط .ردير كولن دبا مارح هنرلسفا یدنک

 : ردندنراعشا *هلج تی وش «بولوا ید یس

 شلوا فرشم

 لابال ةبتکلا ف لتاقا

 اهاوس ما تح ناک اهبقا

 یخد یردب هک (برک ی دعم نب سابع) بس
 بولوا ندنرلیلدازآ مشاه ین س ۰ یدیا ندا
 هکسابع نالوا شمش هنمدنفا ( ملص ) تان اکرغت

 .ردیسپوار كفبرش ثبدحرب
 یلغوا كنولوط نب دجا نروس تم 1 و E (نولوط 7 1 ا سابع

 هدنرفس سوسرط یرد «هدنځ رات ۲ ۰5 «بولوا

 هب هقرب هدنتدوف كردن «هکغا نایصعهدرصمء نکیا

 كنیردب . یدیا شفلوا سدح ,بولتوطو ؛ شچاق

 هدنکبدتبا سولج هوراج شبا ونا یردار هلئافو

 اید زر

 9 ۱ ب

 انکی دیتسیا كح |تعس هنبر دار «هدنخ ر ات ۲ ۷ ۰ ینعی

 هردشغلوا لتق هدسبح
 ۶ ندا تفالخ یارجا هدرصم
 )ےب یوا نام |

 8 هنسهدام « هللاي ناعتسه « | .ردنکسا ك ( هللاي

۳ 

 9 [.هلبرویب | تعج
 ا هدنارا ( لوا هاش

 ى ۱ 94 ا
 1 هاش نب هدننادخ ماش «بولوا
 «بودبا دلوت هد نخر ات ٩۷۸ ۰ رد لغوا كایعاعسا

 اک هرب یردب نالوا لهاانو انان «هد ۵ ٩٩

 دنامز كننردب یاغلوا مدآ رب EEE یسدنکو

 ؛جارخایرابغا نالوا شقالوخد هنارا ندفرط ره

 دايز > كرەدىا ارحا تاحالصاو تارامعا قوحرو

 حنا ینرهش ناهنصا ییدتبا 7 نی زت هلیس
 ندر لزیکترو «قاغتالا هلرلزماک زا 9 ؛ شا ذاا

 «یدیشلیا طبض ىرالع شم راسو ییسهطآ نمره
 ۱ هضم رات۱ ۰۳۸ ۱9م نادرو تموکح هتس 2 8

 ۱ ردشلوا ناخ ص هاش ینوروت « بودنآ تافو

 لج تي وش <« بولوا یخد یمهرمش تعیبط
 ردندنر اهشا

 تسا هتفرک قلز رس دوخ یارب سک ره

 تسا هدشرپ هناوبد هک تسک نآزا رې ز

 تم" هدنارا ( ینا س 2 س

 احد كنهوفص كولم نروس | ك ۰
 ژالوا ینلخ و یوروت كنیضام سابع هاش ء بولوا

 ارد هدنخرا ۱۰۰۲ . رد لفوا كنیغص هاش

 ء2 ندکدروس تموکح هنس.۲ ۵ «بولوا فلخ

 | ه لغواو ؛ شّعا تافو هدنشاب ۳ هد ۷

 چد كلوب  ردشلوا یناخ هلیمان نایلس هاش ازریم

 !قدندنرامشا *لج تیب وش «بولوا یسبرعش تمیبط
 مدرکر س هلا یورس یاپرد یتماق داب
 ا در نک دمو

 2 دا هلم ( نا بس ماه

 سام « بولوا ا سایع

 [ ندنفرط « اش ردان نکیآ قلا ۸ .ردیلفوا

 رهنلوا طاقسا ًابقاعتمو ؛شفلوادامقا هنتخت گنبردب
 ا ي ترد .ردشلا سولح 2 رد

b+: 



 ۱ ب ع 9

 « رلیسابع » ] (-- ینو -- 0
 [.ەلىروبب تعجارص هنسهدام

 : ره ۳0 ۳
 e ٤ e ۳ دابا سابع

 هرحلشاب و ۳ ندنف رط یضام سابع هاش ەدىق

 «بولوا هبصق ۸ شل دیا ناکتشا هلب را رجاهم 1

 هد رق . ردوا لا هب رق كجوكر ب هدلاح 3

 هاش ردان « هدهسروینلوت یرلن دعم در

 درو کو اا یر ن ندشنا ۱

 شل هلا وا :

 تم ا ب اا
 هدننامز دیشرلا نوراه «بولوا ندب رع یارعش راه
 ترابع ندتالنع یرامشا . ردشماشاب هددا3قب

 ۱۹۲ .ردقو یرعش ر 3 راد هحدم كف

 هل دشراا نوراه هدتاور و و ٤ شا تافو ه دن

 وش .ردشغل و تابخر تدمر ید مرگ ندن

 :ردندنراعشا "هلج تب

 ممحوم یوق ۰ ادا نیذلا یبا

 اودقرد یوهل ینوظقا اذا قح

 ای تنم اےک افق قم و
 ؟مهتم یولج ام لقب اودعت

 ند ون م بانج دالوا ۰

 زوسلد ةعقو « بولوا لع ۴ سابع

 - وا یسغچ وا كتالو رصم

 نوسوط ییغوا كناشاپ ىلع دمت نارا بر

 « بوغوط هدنرلرات ۱۲۲۰ ۰ ردیلفوا كل(

 هدنخ رات ۱۲

 باح هنداعسرد هدننابح تناشاب ع دم ۳ :

 ۱۲۷۰و ؛شارویامرف كلبلاو هنسیدنک «قرةقلا

 «هسرزوا یتافو فلاشاب مهارزا از

 ندکدتا هرادا ییهرصم هطخ هنس شب كدهنر

 ع بودبا تافو ءاضق هدهروک ذم ةنس هز
 , یدبا تاذ رب منم .ردشلوا قلخ اشاپ دیم

 RE 7 ۷ یشابرلا سابع | وا

 هلفوقو ترثکه برع رامشاو رابخا «بولوا ندنوتوقلا
 ؛شعا تاور ندنالواتس و ندیععا . ردر مش

 ی

 ٤ دار هرتسوک تراسحو تاش قوح ك در

 | بوسنم هنسهلالس اشاب یع دم 3

۳۰۱ 
 جز هفاط ندیا تراغ یهرصب هدنخرات ۲۰۷و
 .ردشفل وا لتف ندنف رط

 ر ا ی ت ںاع تم هدیا را ۱
 لوا هنس ر ندنردب « بولوا یلغوا كهاش ىلع 2

 ازربم در ییغوا دوس و

 هردشلوا فلخ ههاش يلم حف هد ۰

INEیزق كنبدهم ندهیسایع یافلخ ۱  
 ا ی تم دادشراانوراهو ۰

 -اخ ر روپشم هلتفا رظو ملعو لقعو هلیلاجو نسح

 لعن نایلس ِ د ادا ندیسایع نادناخ .ردنوت

 جوزت ىلع ن خاص نب ھارا هرکس ندنتافو فبو و

 .یدیشلاق لوط هلنافو عوتو ید كنون .بودیا
 ررفعج یرزو و كنو دیشرلا نوراه هروک هتاور
 هدنسل ندرب ینسیکیآ , هلغمامهلاق یلاخ ندنتبعص كنیکم
 «هدهسيا شمرردییق حاکن هدنرلین «نوجما كما عج

 شا تافو هدنشا ۰

 بوسنم هب ًافلخ نادناح ۹ دالوا كنانلاخ تقووا

 کت هسیک هقشب ندناود

 هدینرلم ها تاقالم هدریر هقشپ ندنسلم یدن؟
 رفعح هللا هسایع هکوبلاح . یدنا شعوف طرش

 جاکت ا « بولوا كلام هب هذاج هدیسکیا
 «بودبا تاقالم ا هک ا بذح هرز یسهطبار

 > لوا تداع كا 2

 هعقو وب .هجنراقیچ هنادیم یرس و ىلج كل هسابع
 بجوم ینرافلوا مادعا بولاغوا هبیضغ كرلیکمر
 نا .هدهسیا روطسم هدشراوت نوت هد «ردش وا

 یبس كنبرلهمارضوا هبضغ كرلیکمرب نودلخ
 هرویدنا تک یهاکح و « دكرهدنا ناس ینخیدلوا
 .ردشعا تافو هدنخح رات ۱۸۲ هسایع

 هوش

  ۱ Iاقو هدندودح ماش كنهبرصم هطخ -

 ر هدهفاسم قالغ رف ۱۰ ندهره

 هبوراج ش رجلا وا ندنولوط ین «بولوا هبصق ر

 ۔راشمو ٠ س لوا اب هنمات هسابع یسەریشم ھ ندزف رط

 اد تا ۰ شلربدناپ اس کر هداروا هالا

 هلق ا هد ہل « بولسد ( هسابع رەق )

 ه كع) هلغلوا قوح ید.ص ۰ یدمشلاق ( هسابع )

 ندنفرط لداء كالم ی لماک كالم ندهس وا كولم

 .یدشفل وا میسوتو راعا ء قرهنلوا اعا هاکتهژن

 دو دک ی هتلفا بارخ یدمب

 دم نا و0 ام
 ی دما « بولوا



 ۱ بت ۶

 تافو لوا ندنجوزو ؛ شاکه باند لغوارب هدنمسا

 هردشعا

 «بولواندناداسو ندنسا رمش ناربا ۱ 2

 ىسەدىد فطا .كنرضام س ی ۰

 کام اروآ 2 اار ةا دتا هد مز 4 یدیا

 : ردک:وا تب وش .یدیشلوا لتا هنرلناسحا

 ۳ هاش

 دنکیع وخدب تب نآ ملتق فرح زج
 دنکیع وربا مف زج نفس نم اب

 (هبسارف ءاژاخ و سابع ی دوخاب ۱ ام

 نیدشار یافلخ هدمالشا دوع اع

 نادناخ كون کیا ندبا سسأت هرکص ند ( مضر )
 یون ترقح مت a یاماها

 هلعسا و هلن وب بوسم هنل سل ك ( هضر ) سابع

 جرات ۱۳۲ هیساص ,تفالخ ۰ ردرلا شلو ترپش

 ا ماسم وا نرو ماتخ هب هبومآ تلود هدنسز رعه

 هدهروک فم هنس « قراللوا E ندنفرط یاس

 دیه نب ىلع نب دم نب حافسلا هّلادیع سابعلا ونا
 هتفالخ دنسم هدهفوک ( امر ) سابسلا نب هللا
 ( هیعئاه) یجدق رهش رابنا ًابقاهتمو ؛شغلوا سالجا
 . یدخاطا ذاخحا تفالخ کس «كرهدیا ریمعل هل مان

 ین رهش دادفب روصنم رفعج وا نالوا یناخو یردارب

 هدنلسن كنون تفالخ .ردع# | ذاختا تفایو سیسأت
 ۳ ۱ نم رس) یسیضعب فی ا_ماخ و لع) ردق هنره بولاق

 یهدهسرل+۶ | تماقا هدرللع ضع) E هد (یآر

 LONE كدهنتب ابن كنه سابع تفالخ

 رفعج ولا ات هيسابص یافلخ .ردشف و یرهش دادفب

 دیشرلا نوراه صوصخا لعو قرهالشاب ندروصنم

 هفسافو هتنانقرت كفراعمو مولع نومام یغوا هليا

 بتک قلعتم ههر اس و هیعیبطو هیضایر مولعو بطو
 ك هنسغلوا هجرت هب ین رع ناسل ت او هسنانوت

 قوچ ك هدروفاوبو ؛:شعا ترغو یمس قوج

 زکلا ندهممالسا كلاع . رد رل ع مرتس وکر لتخامس

 راس «بولاق هدنسهبعش رب كنهبوما كولم سادنا

 كدهرهلا ءاروامو هدنه لد رغم یاصتا یرفرط

 تفالخ «یدرونل و هدنسهرادا تحت تان هبسابع یافلخ

 تورو قرو نارم بایساو تیئدم هدننامز هیسابع
 .قوف كل اع قجم آ .یدشلوالصاو هب الا جوا هیمومگ

 دعاسم تقوقوح هتناکم | كنسهراداتب زك یتعسو دم ا

۳ ۲ 

 د ۱۳ 2 نور ی مدرط# وا ناماتس ۱

 ۱ اونم قلامالاربما «قرهلوا لوتسم یخد هق |رع

 13 هبط هنمات سام ر میت ا

  هدهش رفا هک, یدیشقا لصح رلتراما مقاط رب

 ۱ اور تمعب ات 4 ک دیک همب ات تاموکح و . یدیا

 قوس ه دل ق ۷" 1 تا ٣ ء«بولوا مرهقلشو 5

 : و ؛شمالشاب هکمروس م ۶2 ید هددادفب

 دیا شلاق اونم تفالخرب کا هدهبساص یافلخ

 ۱ 2« بولک ندنرفم هدنطساوا یرعهنرف یگدرد

 تفالح نویمطاف ندا داخحما که یهرهاقو طض

 .هعطق اق رفا كن هساع یافلخ ,هلغفل و هدنسامدا

 اوا مطقنم یخد یرلهبطخ و یرلمکح ندنس
 ,یدا عبات هرایمطاف هاکو هت را دنک هک و

 رض رقن نویمطا هدنطساوا یره لرف ی منا | تیام

 ك4 اع یافلخ هدرصم ینوا ندلا حالص «بولوا

 اش بلص لها هدهرص وا . یس هبطخ

Eاس و نابکب انا «بولوا یلوتسم هدیرلتهج  
 9لقعناضوا هژرلت و رلس ونا یکه در ٥» هلدناموکح دارت

 )وس مکح هرینص لود قوچرب یخد هدنتیج قرشو
 ؟دتک یذوفن و مکح ی ه«ساص یافلخو کد

 ااا یر نرف ید تبابن . یدبا هدقلازآ

 ردشعا احا

9 

 9ل ینوروت هدنطساوا دروکذ م نرقو ییسقرش

 1 ام تفالخ «هلبا ید 0 اک

 داروا هد E ٩ «بولتروق 2

 1 ا كلم ندکارتا نامالغ نانلو هدکمروس مکح
 ههیسایع یاذلخو ؛شماط هغ.اخ ندنفرط سربس

 د.ماو د كد هنخرات ٩۲ هدرصم هدیمهبعش ول

 ۱ عن نانلو هدتفالخ دنسم هدروک ذم جرات

 رصم حاف هلینادارا یدنک یفالخ كسقلا

 ۱ وا هر شا ماسل و رود ههنناغع ماظع نبط

 اس هایس قرەلوا منام تمالع نوجما نیسح
 7 یغاعس وب یخد رل سامع «ندنفی دلوا ش

 ودنایرلرسر نول تر اس هدص وصخ ره 0

 ی تفالخ تو روس 2 هددادغد هله وود



 5+ ۷ ی رخ رج LOCH OA TE امر اف

 ۵ ی AF OA SR EE اب ع

 :E هللا ماب املا نب نایلس هاب قکتسلا ۳ ۰ و ۵ ۲ داد هنگ رات 15 ندنحرات ۱۲ هب
 ۷:۲ کالا ج مهاربا هاب قثاولا ۽ 0

 ۷:۹ قکتسلا نی دحا شامالاب کاش  ه ۲۱ كد هنځ رات ٩۲۳ ند ۹ هد یس هبعش هد

 ۷۲ یکتسلا) نم رکت ونا هللا ساب دشتعلا ٩ تفالخیارحا هنس ۷۸۸ هبساص یااخ ات هک هنس

 ۷۷۹ دضتعلا نب دم هللا ىلع 0 N کب یش کرد كنقفالخ دادن «ب 7
r:۷۷۹ مهاربا کالا نم ایرکز ها ۸ رز  

 ۷۸۰ دم هللا لع لکوتم 3 . :زدشمش نامز ترفز كاس حوا هم 7
 ۷۸۸ مها رہا احلا نب رع هاب قئاولا ٩ .رصمو ۷ 4ا6 یافاخ لصا ندیاتفالخ هدداد

 ۷۹۱ ایرک ز هاب مصتعم ایناث < هل راسا ,بولوا ترابع ند شک ۱۷ هساص هعش یو
ERE۸2۰۷ هجا لعب یوم الا 0 0  

 A۰۸ لکوتلا نب سابع هللاي نیعتسلا ٠ رد | ر یرلسولج ر

 A\0 لکوتلا نن دواد هللا دضتعلا ۱ ىلع نب دمت نب هللادبع حاقسلا سابعلا وبا

 Ao لکوتلا نب هللاب قكتسملا ۲۳ رو سابع نب هّلادبع نب

 ۸04 لکوتلا نب هزج هتلامعاب ماقلا ۳ هلادبع نب ىلع نب دمت نب روصنملا رقعح وبا

 AAS لكوتملا نب فّسوپ هاب دینتسلا ٤ ۳۹ سابع نب

 ۰۳ بوقعی نب ریزعلا دبع هللا ىلع لکوتلا ٥ 10۸ روصتلا نب ىدهملا دمت

 ۹۳۲ بوقعی هّلاب كستلا ٩ ۱۹ یدهلا نب یداهلا یسوم
 a تسلا نا توقا ۷ ۱۷۰ یدهلا نب دیشرلا نوراه

 ۱۹۳ دیشرلا نب نیمالا دم
 هدام | | ( --تاودو-تفالد ) ۰ ۱ ۳ 19۸ دیشرلا نب نوما هّلادبع

 .هلروس تعحاص هب هغ 0 7 2 ۳۱۸ دمشرلا ۷ مصتعلا دمج

 ۱ ۳۳۷ تعلا نب نوداه هاب قثاولا

 هبصق ر هدر ناوربق هد هبش رفا | هب ا ۳۷۳۲ 9 رفعح- هللا ىلع لکوتلا

 ندنف رط باغ الان مهارا «بولوا ۳:۷ لیتا ن دخ ا اا

 وا همس هلو هلتیسن هنمان سایع ین و سست NR مصتعملا نب دجا هاب نيعتسملا ٠

SSو هدهدناهح راسو هل ر هددادغب س . یدشفل ۳  

 و ردشغل و رهرومعم شم هلعسا ۲0٦ لکوتلا نب. دجا هللا ىلع دعما

 ندهباد ( كالام ن هدابع دوخاب ) ۳ ۲۷۸ لوھ نب دچ هاب ققولا رب دعا دا
 5 هدنسهراګ هتوم « بولوا 4 2 و وا
 ۳۹۰ دضتعلا نب رفعح هاب ردتقلا

 .هردشعا تدابق هنحانح لوص زرسم ۳۰ دضتعلا نب دم هللاب رهاقلا ٩
 1 ۱ ۳۲۲ ردتقلا نب دم هاب یغارلا ا

 یغیدلوارهنر هدنتهح تارف هدهرص) و ۳۹ ددتقلا نب هاربا للاب قتقلا ۲١

 .ردروط-سم هد « نادلبلا مم »و | ك | پس قتکلا نب هللادبع للاب فكتسملا ۴
 ا ملا یدع و E ردتقملا نب لَضق هلل عيطملا ۳

 0 ی ردار «بولوا ۰ شا هر 3 ۳ ۳ 1
 ۳۸۱ ردتقلا نب قعحا نب دما هللاب رداقلا ۶8

 ۰ ردشع | تاور ندنسا دنک یدع ی >۲ رداقلا نب هللادہع هّلاحاب ماقلا ۹

 نطاطخ ره ابا (دجا ن) 11 12۷ ماقلا نب دجحا نب هّلادبع ها یدیعلل ۲

 طخ «بولوا ندهناممءا رعش و | ق ۰ دع نا اید رهلظتملا 8
 ۱ 1 = 0 o1۲ رهظتسلا نب :لضف هاب دشرتسلا 8

 ندیدنفا مسار هحاوخ هدنګ رات ۱۱ ۵۸ مدح و ا ۳۹ لضافلا نب روصتلا هللاب دشارلا ۶

 .ردعلآ نور ۳۳۰ رک بد
 o00 قتکلا نب فسوب هللاي ديتسملا ۳

 .اطخو ارمش نارا ( ترم ) هالا ay رييتسملا نب نسخ هللا رو یضتسلا

E ۳ندناداش نا هصا و ندننىط ف ۰ دع 2۷۵ یضتسلا نی دجا ها نیدل  

 هملاراشم و ؛ شماغا او لعاعسا هاش «بولوا EIA رصانلا نب دم هللا حاب رهاظلا

 ۳ : ۳ رهاظاا نب روصنم هللاب رصنتسلا

 سیل ( یلوبقم ) هلکمک هلوبقم كع رب ییدریشیب RES صنتسلا نب هللادبع هللاب مصعتسملا

 : ردکنوا تاب وش .یدا شخل وا دم  رصه رد سابع ین یافاخ همش

 تسی "سرتسد ارسک یوبقع ۹ رهاطلا نب دجا هاب رصثتسلا

 تسین سک تسد زدنا رطاخ لوبق ۷.۱ نسح نب دجا هلااب ع الا. ۴



 د ب 4

 ىلا دکل ا دبع ر نالا جات ( دال
 اک

 ندارءشو ادا ( کلا یوز ۳۹ شاب ۰

 هد۷ ۳و ؛ شموط هدهکم هدنځ رات ۰۸۰ «بولوا
 كاكا نا 6 بوزاب ما خیرات رب ۰ ردشعا تافو

 ر ترابع ندهجرت ۲۰ هدهن « نابعالا تایفو »
 :ردندنرامشا *هلج تب ییاوش .ردشمزاب لبذ رصتخ

 ىلايللا كب مذت نا بنجت
 نامزلا كل مذيب نا لواح و

 تاد تلج اذا لخت الو

 ناوهلا لصح ما نعلا تبصا

Es 
 « بولوا ن ۰

 «د) ر هلک هیون ترضح دز ات و ەم ندنارس ضرا

 . یدبا شارویب لوح ه(رابادبع) ندیوبن بناج
 نادننطاطخ رهام نارا ا /
 5 ۲ 7 كع

 ء«بولوا ۳ ۰

 .ردشعا تافو هد ۱۰۰۵ .ردیلن اهغصا

 ندەبا A همسر [ اف
 ك_ رش ثادح ر « بولوا

 ارمش نام اش

 - وا ندهنشاندآ و

 | ه دنح رات \ > ۷۱ ەدنرهش مارکلب كنس هطخ دوا ءبول

 شم «قرهنلو هدنتمدخ كرز كتروا و ؛شتوط

 هدنتشا 3 یک رل اص بصانم

 .اونع «نالسرلا بادآ » قلعتم هاشنا .ردشعا تافو

 هدنرامشا ۰ ردراو یراآ ضم) و یاتکرب هل

 .ردش | صلخت (یطساو)

 دل ا ۱ نوبه و ن لیطادبع
 هر سم «بولوا ندنسایداو ارعش ریهاشم سل دنا ) هعم

 هتناسحا كداصن دقو كح دامن یح وبا یحاص

 .ردشفل و رصاعم یخد هللا هحافخ ناو ؛ شلوا لئا

 : زدندنرامشا هلج تن کیا وش

 ىل سفنال تنک ناو یشنب

 لقلا ظال اهتیبلس دقق

 یوتحع اک, دخ و
 لمالا ضاع بولقلا داوس

 ندهباخ(نایدلا نب سنا ن) ) ثرال ادبع بدل |
 هدنناعوقو هدر له اهل ولو ز

 دز لا

 لا ثرالا ن-دیسعولا (

۳۰۹ 

 ر e .داصقا را یل

 ٣ ینسارزو نوت > هلسولح ه دن رات ۸ «بول

 را دوبی و ؛ شعر بصن هنارزو ییدوم را «كرهدیا

 لاها «ندنرلقدلوا شعازق ذوفنقوح هدننامز كنو

 4 ؛شعا لتق ییدوم نالوا یر زو «بوقلاق

 اوح . یدرل شالا دا_ہقا ینرب هدنمسا دمت فی رش
 ۱ ودرلش | طبض ییاصقا برفم ساطو ین ندهمک
 ش او هنس ۲ ۰ «بولوا تادرب مع قلادبع

 ردوا دېش هد ۸۹۰و

Cy ۳ هلادع eاذ کیا ندنسار  
 ا

 ةطقوش «بولوا یلدابارتسا ( ریم) یسیجحر
 :ردندنر اشا ؟لج هکعغم

 ناج رحز یصحش رهش رد تشکیمه

 دشع یضاد ردص دوش ,یناق هک
 یضاف تشک ات داد یرخ توش رب

 دشیغ یضاق دوبیع رخ رکا

 ۱ ردوا یار وش

 دنچ هلو تسئوچ هن ىلع ةبترح رد

 دتلب ردق یهز داز قح ٌهناخ رد
 دراد یداز هئاخ هک یدلو ال ره

 دنزرف یا شدشاب هک تسيل كش

 ۵ یدنفا یل ادبع

 ٦ .ردروروت تب دنا هللاربخ یئاب ےک « بول

 ۲۶ « بولوا لخاد هسیردن قیرط هدنخرات

 اعم سلجم هد ۲۱4و ؛شاوا لئا راش یا

 ۳9ت ید هبط 1 ىوش و اصن هنتسایر

 ۱ ات رضح GES ما دف و قاب ناع دوم ناطاس

 تدم لیخر و ؟ ساوا اطارس هعفد چوا هدنرلنامز

 ۱۲۰۹ .ردشفل و یرظان هناهاش ةیبط بتکم
 اد هللساتح ترم ناونع. ءاللا سیر

 « بودیا لاحشرا هد۱ ۲۷۰ .یدشاوا رم

 .ردنوفدم هدنسهررطخ یسهرت ناخ دوم

 هجرتلا فلاس نازاب یناثع حران رب هرزوا
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 6 بولوا ید ی هب رەش تییط ی ۳۹

 رک دو مد کز وک جک نیا
 رک دولک ماع وب هجنچآ بوموپ ذو نگ

 هل دعس ن ا یولهد قلادبع

 یدح تولوا ندنسالع رهاشم كااتسدنه ( ك

 هد ٩۰۸ ییدنکو ؛شفلو ندنسارصا روت 8

 هدا ۰ ۵ ۲ و ؛ شماشاب داف هاش رکا بوق

 ۔ فیس ل س ج

 دسم ضوح هدنلهد بودنا تافو هدنشاپ ٩

 ۱ جرات » و « قح جرات » .ردشفلوا نق

 « « راونالا ملطم » هللا حشرات رب فورعم هیناو

 رابخا» : « بول_ةلا بذح » . « هو بلا جرا 0

 3 یاب شا ء ردراو اغلا یلیخ ر یک « رایخ) ۱

 - و فکعم هدننمرح تدم یخ رب «بودیا فلرش

 ةدیز » یخد ( قلا رون) جش یفوا ۰ ردشم

 .ردشقار رثا ر هلسناونع « خراوت

 الم ری ےہ | یدنفا میلادی کک
 هلج نآ زاو ندنرصع یالع دان و ,بولوا

 هو رکشسا یدک دتا لی نصف ید لک و ۰
 هلتحاس همح و برع دال"

 : شا تا هب هف وص حخاشم شو «هد :تسا

 دذخا ندالع رها شم

 زونه < نکیا هدکغا سا دن هند 1

 بلط ندنبناح ناخ م

 هاشداپ < قلا یحاصمو یا یر
 زودنوک و هک ,بولوا یل هدنرلشولح كملاراش
 كهاشداب ترضح . یدیشلوا زالرآ ندنروش
 هد شم د هد نګ رات ٩ ۲ ۲ هدنندوع هماش ند 2

 رد تاق

 نب صفح نب — ورم وا) | دع *
 ند هب اعص (ىموزغلا ىشرقلا ةريغملا 1 دیا

 ۰ رد هداز فک رب . رلت رضح دیلو ن كلا « بر ول

 نر ]دید یا ن دم ادبع ۱ ۱ نا

 تن تعحا ص هنسهدام

 (لوا-- ناطلس یزاف )۱ ۰ ۱ 1
 تار هر اع ماظع E اخ دی دبع

 .ردیغوا هل ناخ دم ا ناطاس ءبولوا یسیجدبیمرگا

 « هدر تا ۷ بودیا دل وت هدنخ رات ۱۱۳۷ 1

0 
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 ردار ندا لا زا. هدلات یغید) وا هدنرل شاب یللا

 نیشن تخن هنرب ثلاث ناح قطصم ناطلس رك
 هتفورب انف كي یرلسولج .ردرلشلوا تنطاسو تفالخ

 لئاوفو ءا ه را هللا هيسور «بودیا فداصت

 هجرانق هد ۱۱۸۸ ,ندنذیدلوا شما شکت هیلخاد
 رز 6 بر لصاح تروج O فا ر هالهاعم

 كص یالقتسا ثكعءرف و «كرت هبههسور عالف مناط

 E لامعا هدعرق هیسور هدب .یدشغل وا

 - هریدنا ناخ یارک نیهاش نالوا یرادفرط یدنک

 «بولو هلیسو هغقوص رکسع هعرق هد ۱۱۹۱ ءكر

 رازح دملا طض اعطق یب هطخ و رک هنسرب

 لئاوف ماطر هدرصم ید رنلوکو هدنتهح ماش اشاب

 تلود ی د هدننښ ایرتسوآ هلا هیسور .یدرلشهراقح

 ۱۳۰۰ «هلفغل ] ربخ یفیدنل و رلتب ماطر هدنقح هبلع

 هرتلک:ا « قرهنلوا برح نالعا ههبسور رارکت هد

 هوست ندهبلع تلود ینراصم «هلش وشت كن هبسور و

 هبهسور قافتالاب هللا ها تلود « هرزوا قفلوا

 اقا هب رام وب .یدشغل وا برح الا

 هدنسوبق هاب بودبا لاحترا هدنشاب 15 هدنخرات

 وصخ هبرت هدنلابماا هسردم نالوا :یسهدرک احنا

 «بولوا هاشداپ ر ملحو )وام ردن وفادق اه دتتسهض

 ۱۰ قنطلس تدم .یدرلشعازق یتتبم كناس همبت
 ۰ رد هنس

 تنطلستخت یازفا تنیز مویلا یلاع مباو
 ی شات نا دی | درع ناطاس ) و تفالخو

 ن ا ناخ دوم ناطلس 5 نا دلا درع ناطلس

 هل رلت رضح صد.نفا ( لوا نكاح دما دی ناطاس

 تاعس كلم تاذ نيظفاحلاريخ بانج .ردشعا ددجت

 رمع لوطا ین رل هناهاش

 ! فما «نوسروس ناشو .تکوش یارآ

 0 ی
 .اشم ( دعس ن یحم

 رز رس هلتقف وم و تفاص لاکو

 كنتقو هدهس دا مولع ءبولوا ندنوشنمو باتک ریه

 ا هدهقر «بولوا یلرارنا لصا نع ..یدیا یاما

 ن ناوم ) نالوا هیما ین كولم رخآ «ید.شلوا

 هلا یعوم < بولوا یتاک ك ( مکح نب ناورص نب دمت
 روب هرارف و بولغم ندنفرط یلاسارخ ملسم وبا

 شا فلک: ققرافم 2 تۆو ینیدلوآ"

 قداص هنس دنک كدهننافو بوعا لوق «هدهسا



 د ب ع

 هد ۱۳۲ رار هلئاوص نوک 4 هدناور رو ؛شلاق

 - زیکه دهریزج «هروکه تباوررب رکیدو ؛ شفلوا لتق
 بحاص ندنفرط حافس . هلکمک هلا هدمب ؛بوثل
 ر نیفزق هنشاب «قرهنلوا ماس هرالادص هط رش

 میصف . ردشفلوا فالتا هلسهعکشا كلرک نکا
 E و ةمزاب رلب وتکم غیب و

 «دمعلا ناب تمحو د٫ ا لئاسرلا ت تےف »و

 . AT EO عج یلئاسر .ردرومشم یمالک
 هصال ابو یغال و بدا ماع تاوذ قوجر ندد دتا

 عفقم نا .ردرلشعا لیصحو ذخا ییهلسارص لوصا

 .ردیوررم یفبدلوا قبخم هل
 ,بولوا ندننط اطخ رهاشم 1 اش

 ەد4هس دةم نکا ما . ردیل رواشیب ِ

 ناطاس س .رردوحوم یمهفرش فحاصم ضعب

 یرو اش نالوا اشنا ناوندبحاص دام دنعس وا

 و غابهرقو E یشنمر هلرعسا یطادیع

 داد هنری رخآ ككر هدنا اا هکس نسح ریما کس

 یدنفا ببح هد یغنیدلوا شف هدنتنعم تو

 هدنسهرک دن لناونع « نیطاطخو طخ » كموحم

 هساوادحاو یثنم هلا طاطخ یدهسا روک ذم

 ۶ و شلوار طاطخ هد یسیعکیا ارز کک

 .یدزلک مزال یجرد ه هرو ذم

 9 ۱ یاودح قلا دبع
 «بولوا لندن وف

 هردشغعا تافو هد ۷

 | كلاوذ قوحر ندهباعص

 ا یرفویم كلا «بولوا ۱ ا
 نب مفان هک( یعازلا یزبا نب نحرلادبم ) : ردینآ
 ؛شلوانکاس هدهفوک «بولوا یسیادازا كترا ادبع
 بصذ هنکلبلاو ناسارخ ندوضام ترضح بناجو

 . ىدا شفلوا

 ماکحاو هدعرک نا رق .ردشغا تاور ند (اممضر )

 نهرادبع ریبج وا )س .یدناراو ینامولعم هدهتف

 هک (یرهزلا یثرقلا فوعدبع نب فوع نب رهزا ن
 یسهدازردارب كنوع ن نه رادو ندهرشدم "هرشع

 دبع لغواو ؛ شفل و رضاح هدنسانع نينح تولوا

 نچرلادبع ) بس .ردشعا تیاور ندنسیدنک دما
 ) اص ) تان اکر غن هک ( یرهزلا یثرقلا دوس الا س

 از مع كقرالا ن هللادبعو ىلفوا یساد ك دنفا

 تک ن یا و رگ ترضح هوش اب

۳۰۹۹ 

 «بولوا |
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 | رب را ضعب یثراق هرلمور < بولوا یسلاو |

 یش ەد هدنغارف تب ه واعم یعکیا . یدیا ۱

 د ب

 | ( اص ) هللا لوسر ترضح «بولوا یسهد

 1 هامهلوا لئات هتبحصو تور « هدهسیا بر رو

 oy هک( یعاز را لیدب نب نمحرلادہم )

 ار هنع ندیهانبتلاسر باح رار هللا هلا

 ۳9ص ترضح م هدیسکا هدعإو لار روس

 E .ردرلشفل و هدنس ه رام نینص

  هدنق> یلضف ك ( هطر) ىلع ترضح هک( هوشی

 ر راده یی وا ) -.ردیسیوار كف رش ثیدح

 طاح هدنسارع ردب هک( یوالا یراصنالا ریبج نب

 7 دفا ( مماص ) هللا لوسر ترضحو < شلون

 | ردا لتف یدو فرشا نب ب بک ندا اذا هن اعا

 ر ۶ ثراذا نب نهرادیع ونا ) — . ردشفل و ند

 3 رب كلەج وا هک ( یوزخما یثرقلا ةربغلا ی ماشه

 شا نوا هدیومن ترضح لاحترا ,بولوا یسهدازرد
 ۱ (r هشئاعو ناقعو رص ترضحو.؛ شفلو

 ۳ هدننوعاط ساوم یرد .ردشعا تاور

 ازت (هضر) رع ترضح ی همطاف یسهدلاو ءهلک عا

 ا 0 راع ترضح نجرادبم بودا
 "وزن یعم یزبق ك ( هطر ) ناف ترضح .ردشم
 ولت هعفو نداهش كملاراشم ترضح و  ؛ سعا

 شاوا حورح
 رونا یذ بناب ریارب هلبا ریبزلا نب ها دع و
 ۔هعقو لج یدشل وا رومام هنتاتک هغ رش فحاصم

 1 رد شاو هدنتسعم ( اهضر ) هشاع ترضح هدن

 . اصن الا تبا نب ناسح نب نهرلادبع دمت ونا )

 .هدلاو «بولوا هف فاتح تص هک( یجرزلا یر

 كل برام ندیهاننلاسر ترهح جاوزا (نربس )

 ۱ یک یردب ید یسیدنک «یدنا یسهرشمه

 دز ینالوط ندنوو «شلیوس رامشا مقاطرب هدنقح
 هلطحا عاش هدنملع دا راصنا ۱ هبواعم نب 1

 -رلادیع) .ردروم2مینی دل وا

 1 یسهدلاو ینیدلوا بوسنم هک( مکا ما نب
 دن ى هللا دیع یردب «بولوا یسهریشم فن بو

 اا یوا ندنسبات < بولوا هبف فاتخ قسم

 8 قرهنلو یسلاو هفوک هدننامز هیواعم .ردیلفا
 هد و شخلوا لزع هنرزوا ماظم ییدتا

 شقلیوس هبوعهرب

 ا
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 .یدشقا قیوشت هکعاتعس همکح ن ناو

 ی-هدلاوو كلمنا ی هدلک هک ( لیلا ی نجرلا ۱

 ندانحا ,بولوایردارب كنهیما نب ناوفص ندنفرط .
 یرلت رضج دیلو ن دلاخو ؛شفل و رضاح هدنس 8

 هربک ا قیدص ترضح دزن نوجا ازغ ریذبت ندنبناج
 رضاح یخد هدنصف قشمد . یدبا شلروم مازعا

 هد وضت ص ترضح تعم هدنس ه را نیذص .بونلوت

 دلاخ ن نح رادع دم وا )س . ردشعا ب

 ۔راو ندشیرق نامش هک( یعوزخلا یشرقلا دیلولا نی

 ( ماص ) ین تیّور « بولوا ندمرکو لضف باب
 یراراوکرزب ردن هدنس هعق و كومر .یدیشلوا لئات

 هلا دلاخ نب رحاهم یردار . یدشفلو هدنتم

 ( هضر) لع ترضح « ندندلوا قرد ی
 هلا هب وأمم ار هملاراشم نانلو هدنت دعم دال دنفا

 هدنتیعم كل هب وا. یخد ادن هب رام نیفص و ء شهشلرب ۱

 كرهدیا نایمرد ینفلرابتخا هنوامم .یدبا شفلو
 هدنک, دتا فیلکت یترلعا باتا یشرب هنبرب هقلخ

 < نکر دنا ل ین رلکع هدا بانا یدیزپ للغوا" ۱

 ین راکدتباباختلا یدلاخ نب نجرلادبع هجرت بحاص"
 نالواییصوصخ بیبط ماشقاوا هنجرادبع «هجتروک "

 فالتا < كرءهربجما جالع ىم“ رب هلیتفرعم لاثا نبا
 رکیدو رج اهم یردار هدتاورر هدمب .ردشمر دتآ

 هلا لوخد هقشمد ًابفخ دلاخ یلغوا كنون هدتاوررب
 گنهوامم بولتوط یتح . ردشعا لتف ىلاثا نیا"

 نکل » مدریدل وا ا « هدکدلروتک هنروضح

 وا )س .ردزومشم یغیدلوا شع د « یدلاق یا

 هدنیفص هک( یراصنالا شارخ نب نهرلادبم لل

 دالخ ا ) س .ردشفل و هدیوضت ص ترضح تا

 مکبحا» «بولوا هبف فلتخ تبع هک ( نجرلادیه
 .ردنسی وار كنف رش ثبدح «سانلاىلا مکیحا هللا لا

 نب ناهلس هک ( یلهابلا ةهیر نب نهرلادبع ) =
 نیا دعس هدنرفس نارا ء بولوا یردار كن ههسو

 باح هدعبو ؛ شفلو هدنتعم یرلترضح صاقو ین

 دنرد یی ( باوالاو بالا ) ندسقوراف ترش

 ۔ ونلا یذ ترضح تفالخ .قرهلروس بصن هنتیالو

 نجرلادبم) - .ردشلوا دیهش هد ( رجب ) هدو
 -اسر "هرهع« جاوزا هک( یصاملا یثرتاا ةعمز نب

 .دیع) س .ردیردارب كنهعمهز تن هدوس ندیهانبت "
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  ردارب كقوراف بانج هک( باطحلا نب دیز نب نح رلا
 نالوا یدردام دح هدنشدغفوط , بولوا ی-هداز

 «كرهلروتک هیون ترفحروضح ندنفرط هبابل وا

 لارا . یدنشلوا لا هب یهاندلاسر بان یامد

 (هضر)رمع ترضح .یدبا هدنشاب ین هدو ترضح
 ندنو «بودنا جوز هنس دنکی ی همطاف یزق ضد

 دیا درم یدشلک هاند لیغوا رب هدنعما هللا درع

 نامز كرب زعلا د٠٠ نب رم یلغوا رب رکید هدنعسا

 دیعس ونا ) س .یدیشلوا یسلاو هفوک هدنتفالخ

 همالسا یلوک هکم حف هک (یشرقلا ةرع» ن نه رلادبع
 ن هللادبع و ؛شلوا نک اس هدهرص» هدع «بولک

 سر کا ما دنحسا یتسیدنک هدنتراما هرصب صام

 هدننامز هواعمو ؛ شعا طیض ییلاتسعس هدنخرات

 ۲ هدقدل وا یسلاو ه رسه) ندیکب صام ن هللادیع

 وام هن اتسڪس هنن یب هرم" نب نمح رادع هدنګرات

 هدنتیعم یخد یرصب نسح هدنرفس و .یدشملا

 < ه .یدشعا تاحوتف عیسوت هنتيح لباک .بوالو

 هب هرص) « قرهنل وا لزع ند_:ف رط هب و اعم هدنخ رات

 .ردشت | ثافو هداروا هدنخ رات ۰و ؛شلیا تدوع

 دحا هک ( یراصن الا لمس نب نهرا دبع ) س

 «بونلو رضاح هدناونغ راس و هدنرلا غ قدنخو

 تزضح ال هرکص ندننافو كاوا نب هبنع

 نا و < لرو بصذ هنکالاو هرصب ندیقوراأف

 شفلوا مادخسا یخد هدنرلنامز هتواعم هللا ( هضر )

 یراصنالا لبش نب نهرادبع) س . یدیا
 « بولوا یردارب گالبش نب هللادبف هک ( ی-والا

 هغي رثش ثداحا ضعب . یدشلوا لزاب هعاش هرکص

 وا رس نب نجرادع) هردشعا تاور

 .ردیوم یعیدلوا یمسا ك (هضر ) هرب ره  دبع)

 هکم ف هک[ یخرقلا دوخاب یا ناوفص ن نجرا

 نهرادىع ) ڪک .ردشلوا دم هدنسه رام هس داق

 هک ( یعتاملا یثرقلا باطملا درع 5 سالا 5

 هد( اص) هللالوسر دوم بولوا یون بانح *ه داز

 رارب هل دعم یردار اک هش رفا و ؛ شم وط

 دف ) < 2 ردوا دش و دماخ هدهدتاور ا

 .هدام « گی ییا ن نهرادبع «| ( هلادبص ن ن»ج را

 .اصت الا بردیع نب نجرلادبع ) - [.تمحاص هنس



 د ب ع

 ثدح « 2 ا هالوم لف هالوم تنک نمد هک (یر

 قادبه نب نجزلادبم ) س «ردندنرایوار شر
 ترضح ندهرشب» “هرم هک( ییتلا یشرقلا نامش نع

 هدنسهعقو لج ء بولوا یردار ك ( هضر ) ءلط
 یئرقلا باتع نأ نجرلادبع ) - .ردشفلوا لتق

 جوبا هک ( یومالا
 ,هلفغل ول هدنتیعم كټ ( امضر ) هشیام هدنسهعقو لج
 هللادس ن نامع ن نهرادبع) د .ردشلوا لوتقم

 - ودار ك( هضر ) هلط ترضح هك( یبتلا یثرقلا
 2 هدتاور زر و هدا هما لح ءبولوا یسهداز

 هدیبف وا هدنسانغ كوم روا ؛ شاک همالسا هدهکم
 نا هدعبو ءشقل وب هدنتیعم كت رل رضح حارجلا نب

 هدنتعم كنون «بولوا لخاد هنس همز ییاحا كريب ز

 هک (یوللا س دم ن نم رادبع ) .ردشفل وا لتق

 هدعب « بولوا ندرلنانلو رضاح هدنتعس ناوضر

 ی ( هز )نافع ترضح و شفا نک اس هدرصم

 .ر دف و ی دما كن Xs رصم ندیک هه رصاحم

 هردشعا تاور ندنسیدنک تاوذ قوحر ندنو ر صم

 ذخا هلیشرط نهر ندنتفرط هواعم هدننامز هنتف

 ندسبم و ؛ شفلوا سدح هدنطساف .بولوا ندران انلوا

 دیهش هدنخرات ۳+ بوش ندنسهقرآ لفجق

 (باطلا نب رع ن نجرادبع) س .ردرلشغا

 طسوا جا و هل | نه رادرع كق و راف ترضح

 نجرادبع .یدا راو لغوا چوا هل رلتغ ص رغصاو

 ی هلادبع « بولوا دلوتم ندنوعظم تنب نیز رک ا

 نه راادبع .ردیردار ندانآرب تن هصفح بانحو رم

 هدرصم «بولوا ییکتم هلمس هبنک ( همع وا) طسوا

 برض ندنفرط صاءا ن ورم ینالوط ندرخ برش

 یخد هداروا «قرهنلوا لاصبا ههندمو ؛شفلوا
 درک یآ ر « هلغغل وا برص د ندنفرط یردب

 می یس«هیاش یاو هدا قاط ردشعا تافو

 یکم هلیسهینک بجا ولا رفصا نهرلادبع . ردلکد
  دیف ) س .ردنقل كنجرادبع ىلغوا رب «بولوا

 هک ( یدسالا یثرقلا دلیوخ نب ماوعلا نب نهرلا

 یردار ك ( هضر ) رز ترضح ندهرشبم رشط

 هدنس هعقو دوم ر و « شلکهمالسا هدهکم 2 «بولوا

 ۔هعقو تنم ترضح هلادبع یلفوا .ردشملوا دیهش
 ( فوع ی نه رادیع ) ردا لوتقم ه دنس

 .دیف )س [.هلروس تعجاص هنسهصوصخم "هدامآ

۳۰۹۸ 

 «بولوا یلغوا كنهیرب وج یزبق كلامج
 ۱ یدا شلک هب یوم ترضح دز هلا هننغس یخد

 داعم ن نح رادع ) بس م ردشع | لاحت را هدنح رات

 د ب زا

 p4 (ئراسنالا ةا ن موم ن نحرلا |

 د غ وط مدقم ندنرعش هدناور رو هدیوش ترضح

 >رلادبع) - .ردشعا تاور هفرش ث داحا ضمب

 يم «بولوا ندنع لها هک (یرعشالا منغ نب
 اور رب «هدلاح ینیدلوا ملسم مر هال

 داور رو ؛ 5 شمامهلوا لئات هتصو تور هدب

 ۲ ذداعم نالوا شلروس مانعا هنع ندیون بناج

 ۱ | قد نکیدتبا تبحاصم كد هننافو هلرلت رضح لبح

 مگ ترضح هدسب ۰ ریلنبد ( لج نر ذاعم بحاص )
 | ؟شعا هفرش ثیداحا عاتسا ند ( هضر ) باطلا نب
 ۱ دمشل وا یهقفا كماش لها بولوا نکأس اشا

 قا هللا ءادردلا وا .رد-شعا تافو هدنحمرا ۸

 روش هبهیواعم ندبوضتم باج (امضر ) هربره
 ۲ «هدنراقدلوالصاو هصح قر هروب مازعا نوهفیلکت
 ۱ رب زیمآ باتع هني راب دنک یرمشا مغ لب نم رلادرع

 ایعو زا و دلراصناو نرحاهم» هلداریا هبطخ

 : رع ی هواعم فماذر یراکدتا تعس كنسبل اها

 : کوب كن هوامم و یجایتحا هن هک ا توعد

 و یر دننک  كرهد « ؟ ردراو یسهلخادم قح

 - ردلا وا «هدهسبا یوم ینیدلوا شمر اج ندشردن

 ۱ ۱ ۱ ندنهب دل وا شا تافو لوا قوح ندنوا ءاد

 . ئاشا ءهسياراو یک كن هعقو

 ۱ هک (قزالایراصن الا بمک نب نجرلادبع یلبل وا)
 6 ۳۲ عازم وتو ؛ لش زن وب رضاح هدنسارع ردن

 9 شیفت ماو اول وتد « بوالف ] وب نام
 ۱ E « نوقفن ام اودجم ال نا و عمدلا

 ۱ .دبص ) .ردشلوا ندرلن الوا بلس هناوز تس

 ۱ هدننوفاط ساومع هک ( لبح ن داعم ن) نمرلا
 ۲ ما هداروا یردب .هرکص ندنلاغرا كتهدیبع وناو

 ۸ «بولوا راحود ههروک ذم اف .هدلاحینیدل وا

 جک ندهرشم "هرشع هک ( یمتلا یثرثلا ناغع ی

 9 .ردیسهداز مع كيالادیبع نب

 ۱ نح رادع

 ۱ هردم

 4 ماشه ن هوامم نب نجرلادبع ) یسیجنرب
 - هیوما تلود سادنا ( مکح نب ناورص نب كلادیع

, ۷ 
 روس توک ةد لكنا

 كاد ترد ندهوما كولم



EE ٣ #9۱  

 كولم « بولوا راد یجند و یسو ك

 تلود .ردنوروت كماشه نالوا یسحن وا فا هو

 هسابع لآ تفالخ < هلیسلوا لععضم كنهومآ
 برغم هلق ر ط هبش رفا و و رصو هات هدنکی دکب

 زونهو ؛ ؛شملوا لخاد هسلدنا « گر هدیا رارف هاب

 نانل و مفرتف هلاخ E دب كراسي

 لوبق ندنفرط یشاط رب كننابعا هروک ده ۶ »

 ندکدتبا هرام تدم ر هلنشلاخ ٌهقرف « قرهن

 یتارد و لقع و نا یی دنلوب شا کک

 شملآ لا یک یدک |

 ۔اونع كلم «بو» شا ق هنساع دا یناونع نبنمٌولا ريب

 بو هنلخو ؛

 1 هد هسلا شا تمانق

 - ادعو ؛شعا هوقن ییساسا كنتاود ,قرهردتبناط

 لکعا هاج یمیانصو تعارزو فرامءو مولعو مت

 شبا لاصعسا یتارمع كنکااعو نهافر كس

 هنس۳ ۲ «بولوا لثان هتنطلس هدنخران ۰ ید

 1۰ هدنخح رات NY هرکص اندک در تعس هماش

 یللاقص لارق « یو نوزوا .ردشعا تافو هدنش

 یم هنزوک رب هدنرم رخاوا .بواوا مدآ رب هیجوو

 تعیبط و یسهرم ندیدا و لء یدیشلوا یراظ

 .یدبا ابداو الع مع یبارس < بولوا ید یسهب
 لوح ها سدلک مولا هدهبطرق ییدشا ذاخنا

Eكوس ناالوا نرظان یازفا تربح هدلاح  

 هروک هتیاور « بوریدتیا انب فیرش عماجرب منصمو
 «یدشع | متت یس دن ف

 نالعا یادهع لومهخامز تارکح یردب « ب و

 ۲۰۰  هغلوا شا تلاکو هدتدم ر و « شد / ۱

 اے « هن رزوآ ینافو عوقو كنیردب «هدنخت را

 نم رادع نانلو هدنسامدا تاچ و تدمرب «ب 1 ۱

 زواج هنتهج هنولشر و هللداسف كمللادبع یلغوا كلوا
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 | فالوا ا
 تلودر لقتسم «قرهبعاط یقسهیسایع تفالخ دا 1

 | لغوا هدعب و هلا نیس لارق رسنارف .ردشعا سم :

 ۱ بلا كرهدنا هب راع د هلا نالراش ر ویک

 | قدنباج روصنم رفج وا ینا نبات «یک ی
 | هسکره یتوق « هلغلاچ هبلغ ید هرکسع نابردن 8

 ۱ نالوایدالوا رغصا هدننابحو ن که €

 عا یسجمدرد ثنهروکذ م كولم ( لوا نهرادص ق

 د ب ۹

 یه دنتهح رض لاعش كنهنایسا و هلرازسنارف ندیا
 هدننامزو ؛ شعثا غوا هلیسهریغص تاموکح نایتسرخ

 زیکترو ین هنس هس رع لحاوس كسلدنا رلنامرون

RSتب زخم و بهت زنا اوز  
 اعور تافآ ی ؟هکرکحو الغو طق ۰ یک یرلکدتا

 ر یلته صو رنو لدام N شل وا

 <قرەلاج هبلغ هنسهلج كالئاوغ و .هلغلوا رادمکح ۱

  وکح و ؛جارخا ندسلدنا یرلنامرونو یر زسارف

 طعقو ؛شعا مازہنا راچود یهروک ذم *هریغص تام

 شلیا لذب از < «نوجما نوه یار بالغ و

 ۔ابع یافاخ كنروطاریعا مور هبنیطنطسق . یدبا

 < كر هدیا دو ها زنا ییدلبا فیلک#

 الع م یسارس و ؛شعا تاما قی-هنمالسما تی

 یشراق + بس

 فطل ۱ ریهاشم ندقرش یاصقا ات « بودا ایداو

 رر دیک هب هبطرق هرزوا

 ءردناذو ندیا داجما لوا كلا ین وصا هتسو . یدیا

 کیم لو ید ندرلن و «بولوا یدالوا شب قرف

 .هرکص ندکدتا تموکح یارجا هنس ۳۱ و «نوبعت

a1 ردشع | تافو هدنشاب ۲ هدنخ رات  

 قوا دنشتسم ندنسهاج و

 ثااث نجرلادبع) ییعجوا
 تنهروکذم كولم ( یا نجرلا دبع ن دم ن |

 كمللا دص یدح هدن رات ۳۰۰ بولوا ییز کس

 اا2 4ن E I ۷ 6 هترزوا یتاقو عوقو

 ادع ن اک ن

 ی رلن اونع ly ( ننمولارما ) كرهک ۱

 E هلتمح یرادتفاو لئاضف و ؛ شل وا راح

 كا تح «قرهنلوا لوق ندنفرط رفظلا نجرلا دبع

 نبات

 روما ها تل دنا ه دسامزز كفل چوا یر ندننافو

 «بولوا راحود هناداسف و تالالتخا ماطر یسهلخاد

 یرلتموکح نانتسرخ كحوک یهدنلاعش كف هنناسا

 شا توق تانک او كلام میسوت «قرهلو تصرف

 ب حر دف یاری قرش كسلدنا ء ېک یرلق دلوا ۱

 نه رادع ۰ یدیشمک هنیصغ دی كرصزح ن

 هل غل را درس كرفظملا نهرادرع هلا راشم

 یخ ر > كرەديا CR یشراف هب یصاع و

 روح هرارف و و ك د ندتاراع

 «كر هلک ندنقج یک E ۳ ر کی دو شرا

 تایراع کیدتا 0 ناشنمخ ۳ هللارق

 نجرادبع . ردشغا تعس هلا راشم لوا



 د ب ع

 دعا طض <« بولوا قفوم هدمدیدع

 نروس تموکح هدساف .ردشعا دادرتسا یرار

 رلن و < هاک | هعفادم یثراق هنومطاف ینهسرادا

 ul) ندلز عم) یالوط ندنو ,بولوا بات هو دن

 تقو یخ ید هل رکسع نایردنوک ندرصء« ندنف رط

 یطسواو یهقا برفغمنالوا ردق هب هاش و ؛ شعا برح

 نج را دف لصاحجا . یدبا N هنس هرادا تح

 توق رب كو كرهدبا ےکحتو میسوت ین کلام ثااث
 هدنرو-ص مظتنم و لمکمو ؛شلوا كلام هتوطسو

 .یمع تقو لیخ ر . یدا شلیا بیر یخد اغود

 هرکس a 3 ا ا ی

 دجا اراش 2 E د]رکو یسیدنک رک

 هاج ییالع > بوذل و ندیدا و 5 بایرا كوس ی

 | هاش و مولع هدسلدنا 9 ,ندن رکدسا قیوشتو

 اک یار و ه قرت یالاب فر

 هنلاح نافرعو ۳۵ نمجما رر یرلهزاد كنسارک

 هب هبط رق رنهو لع بارا ندیع و قرش « بوخ

 ةسردم ر لمکمو كوس هدهبطرق . یدردا عاعجا

 هدنس هعطق اوروآ هک ,یدشعا تناسب ید هبط

 ابوروآ تح .ردیسدجر كل ەيبط باک ندا ا

 یر ندنساریک نابتسرخ راس و ندشنارادمکح

 | یرلکدروک ,بودیک ههبطرق یوادتلا لجال رلمدآ
 ثاات نجرلا دعو هتبندمو نارص بایسا | لها هلا

 ه هنازاونام64 تامارتحا یرلفدلوا لئا ندمالسا

 . یدراعلوا نار هلاو
 ندهبطرق . یدشعا لیکشت یخد هناطتک رب كوس

 هدنرانک ( ربیکلا یداو ) و هدهفاسم قاتعاس چوا

 رو رخ
 للام مماج ربو رلهجاب لمکم هدتفارطا هلبا یارس رب
 .یدشعوف هنلاح هبصق ر لزوک كب كر هر دتا انن

 ریهاشم قوخ ر رونلوا داب هلیتتسن یوارهز هک
 ۵۰ ثاات نح رادع .ردشغل وب او طعسم كيالع

 بوروس مکح هلندالحو ناش و تلادع لاک هنس

 ۰ ردشع | تافو هدنشاب V۲ هدنخ رات ۳۵۰

 ین نروس تموکح هدب رغم

 یچکیا نوا كنتلود نی | نج را 3
 هدنلناوا یرېه نرف یجنزوتط «بولوا را

۳۰۷/۰ ۱ 

 رک ندکدروس تموکح تقو زآ ك ا زا یرلقدلوا ش

 8 دمس یلغوا .بودا تافو هد ۱۲۷۰ . ردشلا |

 | یواح یدلج كس زوبتلا

 ۴ م رف هنذغصت تن هسنارف > بوش رلبا دهه داو

 رال د تو

 + 8 ۰ ردشعا تافو "ال هتقم

 :دشک او ساف (-- 2 1
 .وا ندافرش نروس تموکح ۰

 هد ۱۲۳۸ و ؛ شمغوط هدنخحرات ۱۱۹۲ <« بول

 اذیکست كنيفلام قرف ضعب بوک هتموکح دنسم
 هه ریما هدربازح یثراق هه نارو ؛ شما رغوا

 دت دابق تحت كنلغوا یدنک «بودیا مدراب هردأقلا

 Es لارنح هد ۰ یرکسع نانلو

 هلواانشیدنا ندرداقلادبع هدمب .ردشعا رام

 ال لاریعتسا هدنمع « كرەشلرب هلا هسلارف

 ٤ ردوا ینلخ دم

 ما يمام هوما تود | نج لادم
 بولواندناغنامعثو ندنس ] ۰

 دلو یسلاو سلدنا هدننامز كاللادبع نب ماشه

 « گرهدیا هیمالسا دودح نه هدناخاد هسنارف

 یر( : هرا ولو ؛ شعا 2 "الماک ییسهمطق هک |

 هنخ را ۱۱ ٤ , هرکص ندکدتا الیتسا ین رادقم
 ارط لترام لراش هدنسهرا ( هاو ) هلا ( روت )

 ۱۳ راع هروک هننی دنلوا نظ «بولوا بولغم ندنف
 هم | (Abderame) هجرللایوروآ .ردشلوا د.هش

 ۰ ردرومشم

 | نهج رلا دبع

 .  ردکنوا تب وش .ردیلدانا هلا «بولوا ندنس

 دنیا لاک ن)
 | ش نرخاتم ناتسدنه

 8 مداد یر وک بارش ماج نتشیوخ ماکی
 مراد یرت مشچ یضتم یلع قشع زا هک

 ۱ و نفع ءالع مظ اما
 Eh . | یمامآ نج رلا دبع

 خ دیزاب ناطاس و ؛شوط هدهبسامآ هدنحر

 بونازق نتبع و هحوت هدنکالاو هبساما كنيت
 ات ناخ دم ناطاس متفلا وہا هلیتیاعس كرلدوسح ضعب

 با شاوا رداص نامرف هنلتق ندنبناج یرلترضح
 ارج كولم « هلیتواءمو راطخا كن هدازهش

 زدن الع كناروا «بوديا رارف هبلح نانلوب هدنلا
 زالو هدروکذ م رج «هرکص ندلیصحم رادقم رب

 كنيناود نیدلا لالح همالع ندنناراجم نارا



 1 1 9 ۱ ) ها 2 2

 ۳ "ب 3
Eد ب  

 یدب «بودیکهژاریش هد ۸۸۱ ۰8 ی ا
 رله" یبهلقن و هیلقع مولع ندهلا راشم ةمالع هن

 ربخ ینراسولح كناخ دزاب ناطلس « هلبا لاک

 .اوم هیدامسرد ندارواو «تدوع هب هیسامآ هڪ

 سرادم شم ندیهاشداب بناحو ؛ شا ت

 لوناتسا ها هنردا هدعبو «نیسصت کو

 لاصیا هنکلرکسع.ضاق لیامورو یوطا و هن

 یرلترضح لوا ناخ ماس ناطاس . یدیشلو
 هدن رغتش قارا «بولو رکسعنشاق نان

 وحش هداننا وا و ؛سقل و هدیهاشداپ ترضح تب

 ٩۲۲ «قرهنلوا مانعا هتداسردو لزع ینبم هب
 (هضر) یراصنا بوبا وا ۰ ردشع | تافو هد

 ردتقم هباشناو رمش هدهثلت هنسلا .ردنوف دم هدنرا

 «هدهساراو یئاسر لیخرو یدناصق ضعإ «بول

 هدوسم یتغوح ینالوط ندنلاغتشا هللا اضق رو

 بتک هدایز نددلج كس ید . ردششار هد

 « بولوا یخد یعخ نسح ۰ یدشعا هی هربت

 . یدرازاب لزوک ین هفلتخم طوطخ

 رب رم | یاذفا نجاد 8
 ۸۸ .یدیا یطق كننامز هدماش بول وا ندهتف 1
 هدنوربب هدعلو ؛ ؛ شن وط هدکالعب هدنسب رعش می

 هدنخ رات ۱۰۷  كرهدیا لانتشا هلسردنو تما

 رهاشم راس و یروت نابفس هردشعا تافو هدن رب

 .ردرلشعا تاور ندنسپ ۴

 یرازنلا (

 (یردبلا
 ید ندهسدا مولع ,بولوا ندهیعفاش ءاهقف ربهاش

 لصا نع . یدیا راو یسهرسش تمیبط و یهو
 مولع ۰ یدشعا نطوت هدةشمد « بولوا لرص ۱

 لئاسم هدننامزو ؛ شمر دشبتس اع قوح رب هدهب#

 هدنخ رات و .ردشنل و یوم عج م نوچ ا ھت

 حرشقف دیلفالا» .ردشخا تافو هد 1٩۰ بو
 هلب رلن اونه « عاملا لح ىف عانقلا فشك» و « بس

 ءلج هعطق وش  ردراو یرااآ راسو ینلأت یک دن

 : ردندئراع ۱

 | مھارا ی نجرلادبع ۱

 دادحالا و ءاب الا عرک اب

 داويالا و رادصالا ديعس و

 عرک دعوب 21 ,دعش تک

 دا تک هو ف یکتا
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 د ب ع ۳۷1

 یا یز دکب ا ن نهاد
 کا قیدص نلسرلا دیس ترضح رافراب ا
 ترضح « بولوا یدالوا رک | د مدنفا ( هضر)

 ند ( نامور ما) ی ندانآرب هلا (اہضر ) هشرام

 زکلاب یمج كل هاصقاشوق ترد لغوا اباب .رددلوتم
 رکب ونا یلغوا ,هفاعت وا «بولوا مقاو هدرلتاذ و
 نهرادبع هجرت بحاص ییغوا كہا راشم «قیدص

 .ردند ها یخد یدرد دک ق قیتفوا یلغوا ترو و

 هنا دح بونل و هل شب رق نکر شم هدنرا هعق و دحاو ردن

 ی دلاخ هدنس هعقو هماع و ؛ شک :همالسا هدنس هعق و

 یتراسجو تعا” ,بونل و هدنتیعمم كنبرترضح داو
 ین ( همای مک ) ندننامعث هدر لها «هلغلوا لسم

 هدنسهعقو لج .ردشخا لتق نیقک ىا رکد و

 ی ناوص هب وأاعم 1 رد مع و هدنتنعم یس هرب شم

 ینسملآ تعس هنمان دز للغوا ندزایح لها همکح
 اع (اممضر) رک ا ن نهرا دو ءتقو یغیدزا

 كب هب و اعم هدنناور ر یح «بولوا ندرلن رتسوک تفل ۱

 اند یفید ب » ها در یخد یه لابمییدردنوک
 تع نع هب هکم ندهتتدم بقهردو ؛ شعد « ماعاص هلبا

 اموعسم ابو ا هدش رط یاننا هدنګ رات ۵۳ ,بودیا

 قدنرلب دنک .ردشفلوا نفدو لقت هب هکمو ؛شعاتافو

 . ردلوقنم هفرش ثیداحا قوچ رب
 .اشم (بیبح ولا

 یاداو ارعش 0 دما 4 نم را دبع

 . یدمهنلوا قیقح یتافو رات «بولوا ندسلدنا
 دو کند راهشا “هل هعطق وش

E SNE E 
 هع رح وهو ادحو باقلا فلتمو

 ەتؤر نود یعمد لاح ادب ادا

 هعف رب وهق هيلع تم راغی

 الا رب | قحسا نب نم رلادبع
 هشنمو هلپسم هودا .رديل هبط رق .بولوا ندنساطا

 اکو هلسناونء « ماقلا و لاک ۱ دانگ هن

 رازلا ن اطخ ف داجالا و راضتقالا تاک قو

 صاوخ نم ءاودلا ءافتکا باتک» 6 داقعالا ین

 یافت هل رلن اونع « ماعلا باتڪ » < «ءاشالإ

 ن د صام وا بجاح) یر درب اتکوب .ردراو

 . ردشمزاب هنمان ك ( ام ییا ن دمت



ra 

 ا یاتسالا نا نم رلادبع

 «بول وا ندارهشو ادا رھا شم ( یصوقلا یومالا

 هدنسهبصق انسا كرصم دیمص هدنخرا ۰

 « بودبا ملع لیصح هدنسهبصق صوقو ؛شتوط

 ناود هدسدق تامنو هدهردنکسا هد .هدصوق

 باک كناسیم مظعم كالم و فلو یحاص

 یدیآ روهشم هلو صو عرو .یدیشلوا یساشنا

 هدنویساق « بودیا تافو هدمشمد هدنخ رات ۲۰

 2: ردندنرامشا لج تب کیا وش ۰ ردشفلوا نفد
 قیرط كولسلا ىلا یلقل ام

 قبقا ال یوهلا ةرکس نم ابا

 انیکب و مهيب موی اوکعخ
 قورب و بئاعس تکارتق

 رم یدابنالا نب نجدلادبع تاکرلاوا ِ :
 هدهسدا مولد راسو وح «بولوا ندایدا ریهاشم (دخ

 رادتمر هلس اتکرب ۵ نهج ور ربسعت و یافت لیخر

 . ردراو یرامشا
 ۰ ردشعا تافو هد ۷۷۷

 ۰ ردروپشم هدهلیساوقتو عرو

 هل تیب یکیا رب وش
 :ردندنزاعشا

 سابل و ةيلح قوا معلا

 سایک الا ةنح قوا لقعلاو

 او يڪ ۱ "ابلاط نکا

 سامرالا ف تومل اک قفلا ا

 ۶ سادق 3

 Rt ۱ راکب ن نمرادبع
 ٩۱۱۹ .ردفطل كب یرامشا  بولوا ندارعش ریه

 لقا ترد تب یار وش .ردشا تافو هدنخشرات"
 : ردن دنسه دصق رب

 عجوم» بذغم) ,یمسا 3

 مزعم ءادغلا بص یدلا ىلع

 عذلم بلی هر

 مرقلا و هراذآ دم ام

 « نجرلا دبع » ] ۳ |
 - وا و مح در نم را از

 [ بروس تمجارص هنسیجت

 ۱ دلاخ  نجرلاد,ء
 ۳ ردشغل وا 3 هدننایم هب ون

 مر | باهولادبعن ن نجرادبع

 .هدام «نمرلادبع»]

 هدنسیگرب كنر

VY 

 ° | قیدص بانج ء«بولوا یر كتاذ زکس نربتک

 ( E ا ایداو ندهسفاش ءاهقفریهاشم

 هتفرط یسهدلاو .ردفرامتم هلیس هینک (زعالا تنب
 ربزو كلماك كلم ندهس وا كولم ( نعا ) یدج

 وق مه رزو مه هدرصم یخد یک ها رش

 دار هديا افمتسا ندنارزو هدمب .یدیشلوا ةاضقلا

 ۱۹۹۵ ۰ یدشعا لاغتشا هلسیردتو ءافتک | هلبا اضق
 ر دشا تافو «هدلاح یغنیدلوا نسم كم «هدنخ رات

 ! دیصق رب تیب ییا ر وش .ردراو یراعشا یلبخرب
 : ردن دنسهر ومشم

 دصقمو زجرح نيب سانلا
 دوج و هحدم ىف لوطمو

 ربعم و یود نمت رخ و

 ددوسلاو ىلعلا نم ها را

 ۱ ۳ ا ن نجرلادبع
 ۱ دلاح یمنی دلوا للقشمد «بولوا ندهعفاش ءاهتف ريه

 ادق دق «كر هدا تماقا هدسدق هاکو هدروک ذُمرپش هاک

 ۱ ردت هد « هبحالص 4 هسردم » ناسد یسهیماظن

 ۰ ردراو قلا چاق ر . یدردبا

  هردشعا تافو هد ۱۲۰ «بوغوط هدنځرات ۰

 (یحانسلا ۱ لسع ن نهرلادبع لادم وا)

 ملم هدیوس ترضح دهع .ردیلنع ءبولوا ندنسبات

 ادلاح کیدتبا ترجمه هبیهانملاسر تاج «بولوا

 ى ۴۳ سر نیلقثلا ديس «هدنل وصو هب ( هنعج )

 فک هد بو ؛ شلا ربخ یتلاحترا لوا نوک شب

 ع و لالب و رع و رک ترضح «بولوا لزان
 .ردشع | تاور ند ( مضر ) تماصلا س

 2)ا فوع ن نجراادبع
 اصا ( یرهزلا یثرقلا ةص نب باک ن هرهز ن

 | یسهینک ء بولوا ندهرشبم هرشع و ندمارک
 اک هدتناور رو ورم دم یعسا هدتنلهاح .رددم

 رضح بناج هدنکب دلک همالسا « بولوا هسکلا

 قو لف .یدیشلرویب هیت نجرلادبع ندیوبن
 ۶۱ لوا لا .ردشلک همانند هرکص هنس نوا ندنس

 و ۹

 راد هت لح و 4و

 ادتنا . ردشاک همالسا هلق وشن ك ( هضر )

 ۲ برا u «بودیا ترش ه هر ونم هندم هدع) و

 ورم

a 
 روم ار جا ناحاوم ندیوم تارا هلبا
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 «مانعا ید هللا ةهود «بونلو دا
 كنیراسیر .هدریدقت یفیدلوا بلاغ هنسهلیبق ب
 « هلفلوا شارو صا هتک ى | جوزت ین

 ی (رضامت) یزبق كن (ېاکلا ةبلم نب غصا) ها

 نوجا هفيلخ بانا ك ( هضر ) رم ترضح رد

 دحا .ردیرب كناروش باعا رفن قلا ید د

E 3یغیدل آ ندنفاآ تولا هراب ر  

 عفو کا كوا . یدیا راللایوط دمی ایف زدهراب

 یغد یتاقدصو قافنا ہتلا لیبس یف .یدیشعشود یو

 ییدتبا دازآ هلوکز وتوا هدنوکر ب « بولوا قوچ
 لاغتشا هلتراحت . بولوا قوچ ینورئو لام .ردشل

 E یندنک هدننایم عروق تالعا .یدرد 1

 لاس ۳۱ :ردشغا تەس ییدنک لوا لاو 8
 «ییند یربا .ردشعا تاحر هدنشاب ۷ ۵ هدنسپ ۰

 یرالغوا . یدا تاد 7 لقب شیفا و یلکا ر ضاب ۰

 ناو سابع نا هلا بعصمو هلس وا .دیج مهار
 . ردرلشعا تاور ندنسیدنک یر راسو رگ

 تاتح دالوا |
 ادبع

 E ن, نجر
 جاج «بولوا ىلغوا كل (هضر) هفینح ن دک تو

 ا ااظ ء گر هدنا ر ه رام قوحر یثراق ۹ و ۱

 شما بولغم هلناءف د

 .ردشلوا دم مش هدنګ رات AY ن ح

 ىِ ارد (
 ق 21| فج تا ی نت راد

 ندارمش و ادا ریهآشم ( ییالقسملا ینانکلا مس

 هشلا تا r 6 هدسلا

 اف هد ٩۳ ۵ و ,شگوط هدنحشرا ۵۸۳ «بر 1

 هردتاعتم هنایوعه یراعشا شكا .ردشعا كآ

 هدنفردغاب روغناب نوک ار وشام هدنعسوم زا هدد

 :ردندنرامشا لج تب ییار وش یی
 هلبضف كلت و اروشاعب ترطم

 یدتسعلا یصاشلل اب ۶ . تباقط

 اعا و مامغلا ءاح ام هللاو

 دمج لآ :لاوزل ءاسلا تکی

 ران هام ن. نج رايا
 ریتم [«هللروس تعجاص هن

 هاد یغوار هدنعا هلس وا ندنوو شک

 | ی ) هضر ) ناك ترضح « كرهدا طاقسا ند

eV ۲ 
 . تٽمعم هدنس4۸ كتاو نع اس هلبرلانغ دح 7

 د ب نر اف

 5 سس نام وا )
 ( ید ن اور ۳ 7 ی

 همالسا هدیوبن ترضح دهه « بولوا ندنیمپات رابک
 قداس شمامهلوا قفوم هتسّور هد هسلا نت

 (هضر) رم ترضح .یدبا شّعا ج هعفد یا لوا
 تست ءالولح ,هبسداق «بواک ههرونمهنبدم هدننامز

 ان كومر هدماشو هدنر هراحم ناعبرذآ و دن وار

 شلوا نک اس هدهفوک هدعب و و رضاح هدنس

 كن وذ بانج دیفح» «هرکصندال رک

 لاقتنا ههرصب كر هد « مامهروط هدررب یتیداوادیهش

 هردشقاتافو هدنرلشاب ۱۳۰ هدنخرات ٩ هو ؛شعا

 ۳ مجلم ن نم رادبع
 وا ندحراوخ

»£ 
 هعقو ‹هدهساا

 كش ینمدنفا ( هضر ) ىةترملا لع e «بول

 دن ES نارودلا رخا لا هک | ا هکعا

 باثح ملا راد ردشعا ن رفو نعل بلحو یان

 ماما ترضح و ماقم ا ند وا ۱

 .ردشفلوا مادعا ًاصاصق ندنبناح ( هضر ) نسح
 3تا ات ۷

 طا (یناهن 5 | هدنم ت نهراادبع

 كم یتاعتم همولع را و هقفو ثدح «بولوا ندالع

 راشم ید هداوعو عدو ر ینہ اص قوح

 ۶۷۰ . یدبا راو هدیطخ نسح . یدنا نانیلاب

 دم هللادیص وا ) رکذلارام .ردشعا تافو هدنګ رات

 . ردلغوا كننوروت تك ( هدنم نب يګ

 2 )ا نزاوه 7 نھ رادع

 ی رصع راسو ندنردب . ردیل رو اشیت «بواوا ندا۶

 هد

 مشو ندکد نرکوا یوله ژن اسوریسف و لوصا ناسا

 هدادفب «هرکص ندک دا هکام باسشک | یخد هدیداو

 ترهشو تیصو ؛شعا بیرت ظەو سلجمرب «كرهلک
 هلکغا مازتلا یییرعشا بهذم هدمب .یدیاشعارق

 تاعزانم مقاط رب هدنسهرآ هلبانح هلرریکفرط یدنک

 كل ا ا اغلا كنىلاھا «ندنکیدتبار وهظ

 شرم ةَ ٤ قر هر ربا هروماشین از زعم ندنف رط

 تافو هد ۵۱و ؛ )هک و ظطعو هداروا

 : ردندنرامشا *هلج تاب کنار وش هردشعا

۳3/۳ ۳ ۱۸ 
> 

 یھنئا هيلا لما

 لما كلذ تلت ول

 یہٹ نا ینم حورلاب

۱۹۳ 
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 یهتنا ةقيقحلا ىلع و

 ینطصم ناطاس رعد 4 ۱

 ۱۱۱۰ هدسا ناخ اشاب نم رلادبع

 لند هب رحم ءاما شلو برد نادوق ۳ هدنخ رات

 كن رابنا هتسارت هدهلاسر .ردللونار غاز روا

 مادعا ,قر ها یعوا هب یهاش داپ بضف ءهنرزوا قارحا

 دش وا نفد هنس هر اشاب هلاس و

 یا نب دم وا» ] ها
 - ارس هنسهدام « مناخ یمبع نر ادبع

 [۰ هلبروس تمج
 [ «هلرویب تەجارم ۱ یاج نمرلا دبع هنسهدام « یاح »

 مالس الا میش 2 لیعا اجلا نمحراا 1

 نی دحم رمهاشم ( للا لالا ىسدقملا دم نب س

 اظلارتد) هدن وساق جنس هد ٥۹۷ بولوا نداهقفو

 هبتکلا تس ) ندناندحم ربهآشمو ؛ شم وط هد ( كر

 مظاما اسوا داوا جرفلا وبا هلبا ( ارطلا تذ

 هرزوا دلج ۱۰ و ؛شعا عاتساو ذخا ندنیئدحم

 تافو هدنګ رات ۰۸۲ .ردشمزاب « عنقم حرش» رب

 هردشع |

 ماسو علم رز
 ناطلس يلج و | يلچ نما دبع

 (لغوالدوک ) بولوا ندنماشم یرود ناخ دم
 ۰ یدیا فراهتم هاک  د ۱ ندهس دا مولع و لندق و صا

 هل صلع یشاتسح قلعتم هلاحو دحو ءبولوا یه رم

 بود هد رق هیساما ۰ ردراو د یراعشا ضعها

 . ردنوفدم هدنراوح یس هواز اشاب

 2 ا نمحرأا دبع نرق ىج زوةط ای

 داجما ینطخ یقاهتسن هدننامز كيوقمی ناطاس یلن وق
 محرادیع یرالغوا .بولوا ندنیطاطخ ریهاشم ندا

 ؛یدرلشاوا ورم هلن دنک :ید مرکلادبعو

 م السا لاج )
 ذم (د ن بس

 ۱ یدوادلا نمحرلا دع

 یفحش تناسارخ بولوا ندا هدیداو فالخو به

 - الع هاشم نطو «بوفوط هدنخ رات V4 .یدیا

 -ارفسا تماح وا «كر«اک هدادغد «ذخالا كع قندنس

 ,هلتدوع هجش وب هدمبو ؛ شتا ماود هنسرد كني
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 دا لوغ شم هلفنص و یون و سردن

 | دم وا نی دلا سم

 | قا

 رد هدنروص تدم زارو ؛ شفلوا یی

 ی دخ وا نفد هنسهریطخ یمماج ترا كلر وک ۱

ERSیاب اور و یک  
 ۴ ع 3 ۳ د ب

WYو رن . رد ا ن ا  

 ااا ودضی . ابیط اشیع تئش نا
 عناقلا شيع شیعلاق هتینوا ا مئقاق

 ِث دی ۲۰ سا تاركا نمرلا

Eا را تار 0  

 راشن هدسنوت «هدلاح یغردلوا ندنسهبرق سارف ین

  «هدنسهبصق هسوس هدنخرات ۰۸ و ؛شعا

 تود ندنتسوا كماط ر «هدلاح یی دلوا شوخ

 ۱ HI هوشو لذه وا ها ,ربعلدا کاله

 ا یصوملا نک ر ادبع

 1 زو هرفظم یحاص اج <« بولوا ندارمش و ادا

 2 ا هدنخګرا ٤۰ < و ندقدلوا

 ۱ ردقوح یرامشا نمقتم یلاطل . ردش۶ا تافو

 ی دیشلوا لئان هترلناسحا قوجرب كرفظم روکذ م
 ا لج تبب وش یکیدایوس تقو ینج هنلوا مادعا
 ۲  ردندیر
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 ةمرکتو اهظعت فلالا ییتبطعا

 1 یتد قتبطعا ما یرعش تلای

 أ اطا 2

 3۳ یدنفا محرلا كف
 E ۵ دن مه 5 ۰

 ءطا «بولوا ندالع ندا ات را هنن دم هىمالسا

 دبا سرادم رود لوصالایعو مولع لیصحم . ردرل

 هلو هنساضف لومناتسا ندنس هسردم ر اولش در

 دم رب رک ندقدلوا لصاو هننرادص لوطا

 3 ضاق يا مور هدنندوع «بولوا قل هب هر دا

 شع ا اقت را ها وتف سم هدنخگرات ۱۱۶ ۵۰۷ و هنک]

 ادا یلاوتف روما تدم بیرق هبهنس جم ییاو
 مرا ٌهکمو «لنع هد ٩ «هرکص ندکدتا

ی رش س دق 3 | ءادا دع) «قر لوا كازا
 ابق e ف

 وا یسیضاق زادکبسا « بولوا ی هت د وع

 1 ۷# دارفلب قد قوم هدهسیا

 لو هداروا ردق هنس ج ترد « قرهنلوا

 رش «بودیا تافو هدنخرات ۱۰۹ هرکص

e e Ce a Cn a 

 3 رب وکت سار لاکر یىسەبەرش و هشد تاالص

 38 ااو یتتیلمت شیب هه بتک . یدی
4 
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 3 ر ی یدنفا محرلادبع هداز" م دی

 ء«بولوا ندالع نکی هبهبمالسا سم دننسم

 هنداعسرد کم ندمولع لیصحم . رد

 هب یدنفا یحم هداز یراقنم مالسالا میش كارە

 لیمکتو ؛شلوا لخاد هسیردت قیرط ا
 هن ولوم هنردا هدعل و شک هرکص ندرت ؟هرو

 ندقدلاق لوزعم 42 . ىدا شخلوا 0

 ل وّتصا فال aE كني دنفا هللا ضف ۰ 69-6

 هد ۱۱۱۷ و ؛شلوا ییضاق رصم هدمبو راد

 ء زارحالاب ینسهباپ لوطانآ هد ۱۱۳۰ 8
 یا هدع) و هنکل رکسعیضاق لا مور هد ۳

 هد ۷ رک نادکهک هما ۶ امد ۳

 ۱۱۳۸ و ن مراد و دن اوت
 ید (رامرهز) هدهنرداأ «بودیا تافو هدنحر ۱

 . ردراو یسواتف بولوا یحاص لوط د ۰

 » ندلا بدهم »|

 AT ىلع ن محرلا و
 وا ( = فیرش ) 1

 الغ یری نرق یعن ۱ یسابع محرلادبع

 «بواکهنداعسرد «لیصفلا دعب ولف راسو 4

 ناخ دیزاب ناطلس یبیراخ حرش یمیدلوا م ۲

 ؛ شلوا لثان ههزاج . هلکقیا دقت هش رظن رم 2>

 E e هاش داب نوجا تم دح سل رد

 مد هلی شعا وا نیبعت ههسردم یرلقدل وا شمرو

 ۲ ؛شعاتدوع هنذط و .بوشوا یار هنلاق هدلوبنات

 هدنخح را ٩5۰۳ و ؛ شوا لئان هنشاعم دماقت <

 احص ES هب هس رع رامشاو هرات « یکی غال

 حر روکذم .یدا راو كف یطعخ نسح و یار

 دهاوش حرش ف صصتتلا دهاعم » هتشب ندیرا#

 دناصتو راعشا قوچ ریو یرتارب هلناونع « صيف
 «عضاوتم قولخ هلیسهداز . ردراو ید 8

 هدنکآرب ۰ شعا تاذ 2 ارآ سا و زادرب هت

 :ردندنرامشا لج تب يا وش ا

 ب 5

7 

Eكس نشت وا رس کا رپ را نوت نور یاب تاج ویانج < ژل ها ری ات  

۳۰۷۵ 

 | هنس ق رو ؛ شعلا التفا هتندنسم هیمالسا تف : ۱

 ۱ هدهسدا و هع رش مولع e ردشغلوا نفد هنس ه ربع

 ؛ شعا لتف ىلا یوم *للاو «كر هاك ب لاف هدهر 0 | ثیدحهلا هيدا مولعو «دلوت هدرصء «بولوا قد

 | هن دامسرد هدنضارما تب هروغ تم و هد 2

 | یدبرف كننامز هدد: .ودشعا تافو دنا

 د ب ع

 شعر یا رهدلا یشعدا

 شطب و ةوق وذ رهدلاو
 ابعا تسلو یشما تنکد ق

 یشما تسلو ايعا مویلاف

 یره نرق یعنوا ء
 ندنساو ماعم | یدو خدا دیع

 ادتا . ردفراعتم هک د ( یلچ یجاح ) 2 بولوا

 هجاوخو نداشاپ نانس .بولوا لخاد هسیردن قیرط
 « هلکولس هف وصت سم ه دع) و ؛ شتا لیصحت ندهداز

 - فو كنوبو ؛شعا باستنا هییلکسا نیدلا یحم جش
 قوچ ر ء بولوا نیشن تسو» هنبر «هرکص ندنت
 و هیلقع مولع . یدیشعا داشرا ناد ص

 .ردشعا تافو هد ٤٤ ٩ .یدیاراو هدیطخ

AEلضف هحاوخ نن س هحاوخ )  
 ۰ : E درع

 یسسوم كنتل و دنارادن رس( هللا ی زر

 كنتلود نانا لصا نع « بولوا یک اح یجترو

 قدنساوصا دش وا ناطاس نالوا یربخا ا
 هلا « هدنکب دتنک هنامرک نوجما لاوما لیصح «نکیا
 رخ هک ءا فرص هدیرشعو شرع یدوق ییدربک

 ناطاسو ؛ شما « (شتا) یدلصا ن .طو عقاو هدیاس

 نانلوب 0 لاو , هل ۳ رخ یتافو كديعس وا

 ام چاق ر «هلحورخ یثراف هدم ندلا ءالع هحاوخ
 ٤

 وا هطخ ا یدنک هدراوزبس هدنخ رات ۷۲۳۷ و

 هرم تدک دو وس تا 1-1 ترد نوا ووو

 عفان ق. مامش ی و ۱ امھ ںی رکب )
 1 ندا E ۳ قارر ادع

 * شمع و ۳۹.۷ ه دنا رڪ رات NN « بول

 ن رم . ردشغا تافو هدنع هنب هدنخرات ۲۱۱ و

 ندناوذد یک خرج ناو یازوا و یدزالا دشار
 هئص ن نادفس یخد ند سدو و ؛شعا تاور

 تاور یر راس و ەم ی یعو لمنح 5 دجاو

 لئاسم لح 6 بولوا لک عجم هنتیامو هردرلشع |

 «یدرونلواتعحاص هنسیدنک ندفرط ره نوجا هند

 ندلالالح ن ندلا ا قازرلادبع ا

 ءبولوا ندارع ریهاشم ( قعسا

 تافو هد ۸۸۷ و ؛شمشوط هدناره هدنخش را ۰



 د ب 4

 هردراو یرا 31 تب

 تیاذ چوا ندنسا رمش نارا ۳ و

 : ردیمسا قازرلادبع
 ن د]ا لالح ناطلس 6 بولوا ي اهفصا یر

 هدیون ترضح تمعن .ردشماشاب هدننامز هاشمزراوخ

 3 وش نالوا یعت الشاب كزغلب میج رب یی دات و

 هردندنراهشا *هلج تس کا

 تهارهاش هردس رس رب یا

 تهاک هبکت شرع ٌهبق یو

 الا قاور مه قاط یا
 لا  تهالعر هاشون

 E EL یی با
 تالام ید هناا نسح را ك دامعربم

 هدقلناوخ همانهاش هدننامز یونصساص هاش «هلغمل وا

 وش .یدنا مدیحسم هدنتب اتک هسرفت نکو تاق صو

 روا تاب

 نامرد مهو تسدرد مه هک مفلز م نآ ریسا
 مه مهد تسشیر مه هکم زبس طخ نآ مالغ

  بولوا یناصهال (-الم) ییعجوا
 تایحرب هدنرلخرات ۱۰۱۷۲ .یدردبا صلخم ( ضاف)

 رهوک» هنمان یلات سا هاش هدنقح تقلخو ؛شفلوم

 .ردشمزاب باتکرب هلسناونع « دام

Eو  
 ء بولوا یرادمکح ۳

 دوم ناطلس نالوا یسناب كنهروک ذم تاود
 ندقدئل و شول تقو قوجرب .ردیلفوا كنککبس
 رادقم رب « بولو صالخ هدد رات و نرو

 یسهدازردارب ناذلو هدرادتقا عقوم ها مچ ج رک

 طر م هن نع «كرهدیا بولذم یدومسم ن ىلع

 5 دوو مکح هنسر زکلاب هدهسیاشا

 .ردشعا و

 درس بام

۰ 
 ؛شماشاب هدننامز

 رب نمقتم یخراتو ییاتک تفلرب ربتعم و لوبقم كب
 نالوا

 » ی 0 »و

 شازاب هد ۱۰۰۶ .ردشمزاب رامشا قوح

۳۰۷۹ 

 دنف رط قم هی تیعچ زىكا هلاک روک ذم باتک راسو یخ راترب هلساونم « نیدعسلا ماطم , .ردشا

 سا ردن هد هبط |
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 1 .ردشفلوا رشن و عبط
 بولوا ناڪ E ۰| م *

 الاخ دیعس وبا ناطاس ناخ دیشرلادبع

 اهاش نواریه یرادمکح یلهد .ردیلخو یلغوا

 ۷ « «یدیشر خرات» ردنح ازرمو ؛شفلو یرصاعم

 5 ۰ ردشمزاب هنمان كوب

 ِِ 394 « ندا قفوم » ]
 ۱۱ تیام ۱ مالسل ادبع

 ن م ناتسدنه ام

 ۳ ۳ یا ۳ ۱ مالسل ادبع
 اع هتل مت ريم و لروهال یسیجترب_« بولوا
 13 هردشغا تافو هد ۱۰۳۷ ۰ ردندنسه ذمالت

 ۱ هذمالت كنيجرب بولوا یلیلهد یسعکیا بس

 لات کیا هلبرلناونع «رانم» و « بالېت » .ردندنس

 اد هفوصت هلیناونع «زومرلا لح » هلرلحرش ضعبو
 ۱ .ردراو ییاتکرب

 0 13 9 یدادغلا ن مالسلادبع

 ۳ ۲ردب ء بولوا ندالع a ) یخ ۹ ردا2لادىع

 ج هرکص ندننفو كنوا كرهدیا هقف ۳ لج

 م : ةسردم و هدنسهسردم ییالبک ر داقلادم خش

 :م ینبدزاب هدعبو ؛شعا مولع

 د دقدنل وا فرق وت هلغلوا مهام هدہقع داسف ندرل٫ 5

 ا ا دلوا ش شن  زاب هلق رط تاور كرها داقتما

سیا شا تمد هی ر یسیدنک بودا ۱
 ۱ E .هد

 د شا تافو هدنحرا ۱ .ردثفلوا قارحا

 1 :ردندنرامشا "هلج تب يا ر وش

 مهل تلقف رج هسبالم اولاق

 او دلا باک بالا هذه
 تذخا ااط ظاح ممسب یر

 صفق یدل اهیقلتف بولقلا دسا

EE۳ | هیت ن  E 
 اوا نیدلآدع ] 2۰ ۳ 7

 احو هتف «بولوا ندالع ربهاشم E) تا

 اما كننامز هدم واع راتو هدربسفت و

 صحت ندنبدلارتف بطخ یم «بوف وط هدنرلخرات

 E هد و هدادفز + را قدکدتسا ملع

 الو ؛ شتا هدافتساو عاقسا ندالع ریهاشم
 9 6 « تآ ارقلا ف ةزوحرا » ¢ هیادهلا حرش »



 .ردشع | تافو هدنارح هدنگرات ۱۵ ۲ هر قا

 «بولواندنیرسفم اب 9
 « ريبكلا ريسفتلا » ۱

 تافو هد ۸۸ و ؛شمزای فیرش ریسفت رب هلیاوتقا

 .ردشعا
 نب یم ات السلادبع 8

 ( یت رکا ی ر 9
 0 EY هدرتنو مظن بول واندایدا رب ا

 ا هد نګ رات ۵۷۰ . ردییحاص لوطا

 چ تاب يا وش . ردشع | تافو هد ۲

 : ردندنرادا

 ةعاش دع ةعاس یدأوق ما

 شیطا تن كاد الولو اقل

 مکلصو لان نم شيعالا شيعلا اغ
 شیعی هور اف نم تاپیه و

 ]وا ندرم كولم امدو |

E ٍ [۲ری  
Eىلفوا كاطع نب برع ی  

 .رد وم یغیدلوا

 س نب ) l8 ن هلل ادع ىلع ن (
 یجن ی ی

 . اهو ؛شاوا رم قوچ كب .بولوا یمعدلروم
 و هدنګر ۳۳ ۸۰ هدننامز هلدش را نور

 دمصل ادىع ۰
 ا "كنا a بش ۷ مرصل ۱
 یس « هب دع “لاسر» راد هوش هبلایموم جش ا

 : ردندنراعشا "هلج یعابر وش .ردشمزاب هنمان ۶

 تخربم ناسا مد نوخ هک خوش نآ

 تخریم ناکژزم رهخ زا همه اهنوخ
 دراد بهذم هچ هک دش یک مولعم ۱

 تحریم نالبسم و رفاک لد نوخ

 رها 1 ناربا 6 و ) | دمصلا دبع 1 (e وا و س ۱

 رو صا «بولوا ندننبطاطخ 9۹

 و او یناشک . یدیا راو یتراهم ید ہد دو

 ۰ رز دمل»

 ام « كاب نا »] كاب ن دمصلا دبع "

EE 1 

 چاق رب 3ور نده ےص

 | زیزعلادبع " س زب زملادبع) : ردا كاد
 بانجر ار هليا (هضر) یشاح لال ترضح هک( ۰ ۱

۳۰۷۷ 
 ی

 . یدبا یرلن ذوم كنمدنفا ( مملص ) نیلسرلا دیس

 دزن هک ( یمیرلا نجلا ردب نب زیزعلا دبص) سس
 فرشم هلمالسا فرش « كرهلک هیون ترضح

 بناج «نکیا ( یزملا دبع ) یمسا هدتیلهاجو ؛شلوا
 ۰ یدیا شلروم ریست ( زب زعلا دبع ) ندیهاننتلاسر

 هدتنلهاح هد كێوى هک (یفاذلارصسن یزملادص) بس

 - روس لیوح هژ زملادبص «بولوا یزعلا دبع یمسا
 زیزعلا دبع ) س .یدیا شاوا لزان هرصمو ؛ شل

 وا همای ر هک ( یزبا نزایذ نا فیش ن
 هروک هلاقحا باقا < هدهسلا یوص یینیدلوا لئات

 یذ ن فیس ن هعرز) نالوا لئات هتدامعس همان

 (نايلا ن هفدح یغا ن زی زعلادبع) س .رد (نز

 ۰ ردنسی وار كف رش تادحرب 1

 نیطالس (ناخ س ناطلس) ۳ زملا دبع

 :ازوتوا فن ها2۶ ماظع ییع

 ۳ كب رلت رضح یا ناخ دو ناطلس . بولوا

 یا ناخ دی ادیع ناطلس نارود هاشداب و یغوا |

 - راوکرزب مع كنبرلترضح نمدنفا ( هرم هللا مادا )

 YYY\ « بودیا دل وت هدنگرات ۱۲ 4 ۵ .ردیرا

 یهاشداپ ترضح دجام دلاو ۳ ردار ء«هدنځ رات |

 لاحرا عوقو كنبرلترضح ناخ ديجلا دبع ناطلس
 ۱۲۹۳ و ؛ شعا سولح هینامک تخم ء هنرزوا

 نروس ۸ ٩ و یا ٤ هلبا هنس ۱۵ كدهنګ رات

 نسحتایسانم نالواهلبا هبینحالود هدن رل ت طلس تدم

 تاحالصا قوجر یخ د E یک یغیدنلوا هظف اع

 مسقتلاب هناب الو هناهاش كلام بولکهدوحو تایقرتو

 «سبیسات تلود یاروش «لوبق هرادا لوصا رب یک

 ا هدناب الو و میانص ت «یلاطلس سم

 هللا هدندح هلساو قسش د دک لا

 عیسو ۳ ندلبخ نواره یاعودو :شغلوا ۳

 یرلن ایصع دیر

 نی رح هلبس هطخ نع هدرعلا ةریزح « یکی نی دا ری دصاب

 کو غا ط هرق . ردشلدا حالصاو

 ودعوا مف ههر ام كلاعو 2 ید چ اشکاو

 روم تعیزع هرعم هرکص هنس رب ندنرلن وامه س ولج
 یسک ید رای د هدنخراا ۸ 6 «یک یفید

 ههرتاکنا ندارواو ههسنارف « هرزوا كا اشاع

 : ۳ ندهنایو هدنرل"دوع , قدهروس تح اس

 لابقتساو لوبق هلتروص رب هداعلا قوف هدرب رهو
 مظمت و تمرح روصتام قوف هدیرلقح  قرنلوا



 د ب ع

 ینایصع هنسوو كسره هد ۱۲۹۲١ .ردشلرتسوک
 لاغتشا هلیسلردصاب كداسف شن « بودیا روهط
 ات تالوالا یداج یمهنس ۳ « نکیا هد وا

 درک طب درک شب هبواوصرتو یشارف نوت
 دوم ناطلس یرادجام دلاو .ردشغا لاحرا ًادیهش

 هردنوفدم هدنسهرت ینا ناخ

 ردنا تفالخ یارحا هدرصم ) ۰

 1 1 E 3 ۱ 7 .زعلا 2

 تا لم لکرتمدآ . ردیمسا كهللا ىلع نو 4

 [ .هلروس تمحا هتسهدام

 اع نر وس تم کک هدرصم ] ۰

 تا كن هک ار های ۱ زر زعلا 3
 هنسهدام « روصنم » | .ردسسا كر وصنم كلم نالوا

 | .ەلیرويب تمجارص

 و و ۱ ر زعلا دسع
 ی نرو سس کمو هر ۰

 : ردیعسا كتاذ يا ندنکو لم نح

 «بولوا یسیجزوقط نهروک ذم كولم یسیجترب
 رکی هدنځرات ۷۱۸ ۰ ردیردار كنيفش ات یناس

 جف یرازح نعل یط سوا برغم هد ۲ 9

 . ردشع | تافو هنس وا و

 كماسیا ن دما یرد هد ۷ ییعکیا

 ندکدروس تموکح هنس ییا زکلاب بوک هنیرب
 ۰ ردشع | تافو هک

 ءتیولفا یک یاهف اهر وام

 لا E |يزملا 9

 ندکد روس ا لس ۳ «كرهک هشرب ثباح

 . ردشا تافو هدنخرات ۰۱۳ .هرکص

 O هاوا رومثم ندهروع ؟هژلالس | ۰ <,
 . ردشعا اقراد لاحت را مدقم نوک چوا ندننافو

 ( یدنفا س هداز دلولا م 8 علا دبع

 .ارمشو الع یربهنرت یجتنوا
 ؛ شمن غلو هدرلاضق و هدراکاسردم ضم» «بولوا ندنس

 یرامشا یسراثو رع .ردشعا تافو هد ٩۵۲ و

 : ردندهلج وا تب کیا روش 9

 مک زنم ار رای یوک هک برای دول ا

 مک ل اصاحوا دوصقم ٌهبعک زا لدو ناچ

۳۰۷۸ 

LD ta COE 

 2 ۵ ت

 ۴ : لوبق دما مراد ییاعد مد ره منکیم

 مک لد میمص زا صلاخ صالخا تک یار

 هم ید بلا دبع
 الوا لئات هنن دنسم هنمالسا ا هدیرود ميار

 ۳1 دنا سرادمرود لوص لایه هر دنلف وا كن دنفا

N E Feهد ۳ هک 23 ۱۶۳ « و  

 ۱۳ لا شب ٠ یدشلوا ىيضاق لوساتسا
 رهنلوا ین هسیربق تدمر هنرزوا یسهتس

 هاشداب و ؛؟نشلریو قل هبرآ یساضف هق وتعد هدنندوع

 1 E Ely II كما راشم

 حد 1 یخ رات «رارإالاة هضور » دشا فل و

 ۳ السالا جش ا ه یدنفا ینا .هنرزواییا

 8 هدنخ رات ۰-۱ بودیا زارحا یتتس هاب

 اوما یا ىلا .ردشفلوا میفرت هبهیمالسا تشم
 ۱ قرهئل وا ق هزفاسو لزع «هرادالا دعب ییاوتف

 ۰۹۸ و ؛شفلوا تعا هتماوا هدهسور هدهب

 ۱ ردشع | تافو هدهسورت هدنخح رات

 ۶ رب | نسما ىنا نب زیزعلا دبع
 [ .هلروس تعجاص هنسهدام « نسل یا

 ا لان زی ملا دبع
 اودشعا تافو هدنخرات ۳٩۳ .ردیلطساو بولوا

 : ردندنرامشا "هلج تب کیا وش

 ءاد ح ربا حادعلا ءاد نا

 حوت ام ةريرم یببطو
 ایح تماکت اذا یتوبسح
 حویذم ریاط راط اعر

 الا دیسلا ن رب زعلا دبع

 ۱ | ,هلترحه ء هرصم ءبولوا ندنسایداو الع ربهاشم

 ۱ تحاس یخد هدادنبو < لاغتشا هلا هدافتساو

 ۱ 3 دشعا تافو هدرصم هدنحرات ENN یدیا

 دن د هل جوا تاب یار وش «بولوا یر اعشا قوح

 1 لع الب نوفبا شیرع
 ضرم هب یلق نکل و
 قلقم ىلع داهسلا داعا

 ضمغتاخ عوهمدلا ضيفي
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 [ ۰ هلبدویب تم
 دیزب مھ نا 9

 هدننامز ه وأعم 1 ی ز زءلادبع
1 
۱ 
۱ 
۱ 
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 هلرکسفندنبناح ریبزلا نب هللادبع ندنا تفالخ قال
 لا طض یرصم هطخ برحال كر هل ردنوک ه 1

 ندکدتسا كلبلاو هنس ر هنمان كهللادبع هيلارا

 قوع ندماش مکح ن ناوم هدنخرات ٦

 ام نالو عوقو هدنءقوم هرصم « هلیسعا ر

 ؛شم#یچندرصم «بولوا بولغم هجرتبحاص هد

 هماش بوقارب لاو ىز زعلا دبع یلغوا ناوم 1

 . یدیا شا تدو

 ریهاشم ( یدعسلا يا ىکا ۳ ن زى زعلادبع

 -ا 2۰۵ و ءشوط هد ۳۲۷ . بولوا ندا

 تحایس تو یخ ردشعا تافو هددادغب هد

 هلودلا فیسو ؛شعا حدم ییارزو و كولم بود
 وش . یدبا شلوا لئات هنناسحاو تافتلا كنادم ق

 هدصق ر دل وس راد هنحدم كملاراشم ۳

 : ودب دن

 هلموا اشيش ىل كدوج قي م
ESلما الب دلا بعحا  

 a ةاجما یضاق نب رزعلا دبع

 ۸5 «بولوا ندارمشو الع ريهاشم ( دم نب گ

 ندنفرط یردو ؛ش ہغوط هدماش قا نم

 مولو لیصحم ا قوس هرصع یال ريهام

 هدقشمد ه دعا ی تدم رب رک 8 ا

 ترهش هل-ياضفو ملع «بولوا ن رک اس هداج تام و

 موزا » .ردشعا تافو هد ۲٦٦و .ردشمل

 ضم 1 ky كوس هلسناو:ع « مربا

 یکی .ردراو یه ار راعشا قوحر هلسافینص

 : ردن د هلج وا ت

 د ب ع ۳۰/۵۹ و و

 یدانف یرثلا اهراوس تلأس فا نکلو ًاقوش دازامو " 19 ۳
 تقی هلا اپ-اش و ربقق ضورعم هلا یل ضرعب 1

 لو باسحلا لوقب فرط اهل فوم »]

 عا لصلا لوقی بلق لو را ها طادبع ن زب زعلا دبع

 ن ناو ص و لا دع 1 | ۰ هلروم ) مکح نب ) ۲ ۰ 2 هل ہ تعحاص ل

 » فر )
 ناس هدهفنآ ءدام «بولوا یفوا ترکح . ن ناو ص ۳ ا فرلادبع ن ز زعلادبع

 ندنف رط ناوص هرصم هه نموروا یمنی دشل وا

 زی زعلادص نانلو یلاو ندندناحرم زا نب هللا ده و طض

 هجرت تعاص < هدقدنل وا جارخا نداروا هة ن

 تورو مرکی سیدنکو ؛ شفلوا بصن هنکلیلاو رصم
 هنس یرکب «هلفاوا تاذ ر داوحو میصق یحاص

 ندک دا هرادا نسح یی هرصم هک ترم وو اتم

 ناو نب كللادص یردارو هدنحشرات ۸ هو کم

 بآ كلها ین كولم .ردشعا تافو هدندهع رخاوا

 .ردیردب كنیرلت رضح زیزعلا دبع نب رمدالوا یبور
 ریهاشم

 ی ابطا

 «یدیاندنسهبصق (هحای) كسلدنا ,بولوا ندمالسا
 ى“ ەر ید ندناس داو رعش رار هل راهم یهدیط

 (ىجالا ةماسم ن زب زعلادبء

 کا تام .یدیا ندننایعا كلدنا لها .یدنا راو |

 ردشع | تاقو ه دشک اس «بونل وب هدنت ابط تمدح |

 .ردفراعتم یخد هلک د (دیفملا نبا )

 اف ( صا درب )

 مت تیر 3 ۱ هد
 نب یسوم سل دنا ۱ ی

 كاملا دبع دنا و «بولوا لفوا كن رل رضح ربص)

 لخاد ههسنارف هلق و یسیلاو سادنا هدننامز
 هدنندوع هسلدناو ؛ شعا طیف رار لبخر «بولوا

 یررادفرط دمو » هلکعش و د هنس وه لالقت سا

 .ردشفل وا لتق هلمتفرعم
 ا « ز زعلا دیع «| ا او ۱

 ۔. اص هنسیککیا كن را ل کیک 0

 ۳ هلروس تعح

 بول وا ندنسا رهش سرف |

 .ردشفل و یسلاو داق ره ناخ زب نعل 2

 رکن اوا تس وش

 نکاشاک تي كي ار ها ال ا رعحو هوک رد ورب

 نک ادب هلال كیام نوخرپ لد دنناع

م یا 2 | مظملادبع
 هنسهدام « ت



 د ب ع

 ووا . ندننارفش 0|

 هارا لب EL لیلا دبع
 : ردندهلج وا یعابر وش .ردقوج یرامشا

 دفسوت كيد و هابس وت هساک یا

 دیما هدیرببود ره بآو شت را
 ناداب رد رکم دوشیع هسیش نآ
 دیشروخ رد رکم دوشیع مرک نیو

 4 لر 0 | یسداقل رفاغ]ادبع وا ندالع رهاشم 0
 *یدابهو متخ یعرک نآ رق نکیا هدنشاب شب زونه

 .ىلاعملا وا نمرلا ماما و E س یی هشد مولع

 یسهدح « بولر کوا ید حو هدف و ند ( ینوجل ا

 دعس ولا یرلساد و ندقاقدلا یلع ییا تن همطاف

 ۔ او هلا لیصاعءا هللادبف وا یردو نددیعس واو

 راسو ندریشقلا مساقلا ینا تش میح را ةما یسهدل

 -اوخ هدعرو ؛شعا هغ رش ث داحا عاقسا ندنرب دح

 هرکاذم هلسال اروا تدمررب « بودیک همزر

 هاتسدنه ندارواو هب هن نع «هرکصن دکدتا سیردنو

 . امنو ؛شلوا لوغشم هلا هدافتساو هدافا كو ةد ۱

 رخآ و نوا بطخ , بودیا تد وع هزوناشین ت

 قوجر «بولوا لوغشم هلف.اصت و سیردن كد هنب رم

 نالوا طو یر ندلمج و . ردشم زا لاتا

 ر لمکم ساوه 6 قاتلا د. كرم ر ءا
 «مهفملا» یغد ین رل رغ كلسم جک . رد يخ رات

 » بئار غلام » قاعتم هد دح و «شعا حرش هلساونع

 SCONE ردشعا فی ۱ بات کر ربتعم هلساوتع
 . ردشءا تافو هد ۶۹٩ .بوفوط

 هاشم (-- نا م عید ر | داففلادبع
 تولوا ندهسفاش ءاهقف

 « بایالا حرش »و « بااا» . ۰ هقفاا» . « یو

 هدنحرا ۱۰۳ و ؛ شمزاب اک ترد هلب رلناونع

 هردش۶ | تافو

 ناطلس ییوناق (یدنفا -- کک ا اةغلادبع

 ۔واندنګاشم یرود ناخ ن اولس

 جک دننافو كهاش در حیش یردب 0
 لمصح كرهدنا لاقتنا ه هنرداو هئدام-رد ,هلغفل و

 هعکر ب کی شاوا مبان هسوهو اوهو و هلع

 قفیدنلوا برض هبا هرضرب مرجو ندنردب هدنسایژر
 هب یدنفا ناضمر حشو «راغنتسا و هنوت 3ک
 لصاو هب هبل اع هحردر هلتدایعو دهز «بودا تاش

۲۳۰ ۰ 
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 طو ‹ 2 ندقدلآ تزاحا هداشراو وا

 ۶ راسا هل-یردټو تعص و ظعو «بودبا تدوم
 ل ولع کا هردشع ا تافو هد ٩۳ ۰ دار هدیا

 ۱ ٤“ دیاراو یعخ نسح هلب را دتفا هرن و مظنو یه رم

 9 .ردراو یراعشا ییخد هو لا

 ومو ندنیفاوم اچ
 ۳ 0 یروهال روفغلادبع

 EY « بولوا اد ام كن رلت رضح یماح

 هردشعا ت تافو

 3 یو نوا یرصلا ینفلادبع
 ااو ؛ شرط هدنخرات ۳۳۲۲ بولوا ندنیندحم

 یرقلا ىل واو هماسا وا هدننامز ككا ندهمطاف

 ا ندنفرط کاح رانو .بولوا یتدوم هللا
 رادرهث ثدح . یدیشلوا روس هباغتخا تدمر

 ۳۱ ۶ تابلاراشم ء بولوا یی هللا نطق
 ۳ دخشرات ۰۹ .یدیاراو ینلب نظ نسح هدنفح

 6 ةبسذلا هنتشم » قلعت . ردشع | تافو

 | یربتمم فیل ات کیا هلرلن اونم «فلتخلاو فلتؤملا هو
 هک لح

 3 .ردراو
 .O امسا ۰

 ۱2 لأ الا یننلادبع
 ی | نو ۱ ( فلا ) ى

 رو ملم «بولوا ندنخاشمو اع مظامآ یرعه نرف

 هلب الص و یوش و دهزو ی تکا درهم ءهلرناف

 ۱۲ «بوغوط هدقشمد هدنخرات ۱۰۰۰ .ردروېدم

 گر هبوب میت ۰ ها تافو یردب 1 ا

 او یترللع ثیدحو ریسفتو هقف هللا هدا مولع

 ۱ یرداق قیرطو «ذخا ندنن رصاعم یا یعولع

 9361 هدنشاب یعرکی -یدناشعا باشا هبیدنبذقنو

 ین رع ندلا ىح ء بول الشاب هفل او هب هدافاو سٹ ردن

 ۱م یامز همش یخد ینراتآ ك رل ر 2ح

 و رهاظ روات « كر هشپ رک هب هرب ام هلن ومف وص

 E نيلقثلا دیس حدم لوا دلا .یدشعا

 عانا هنغیدلوا اتم رلب دنک بو دیا ماظن هیمید رب

 جرش رب الور اکو «نوجما تائا یترادتفا ,هلذغل و

 : یدیشلبا مظن ید هیعیدن یعکیا رو ۰ شمزاب

 لدن هاخ یکه دنر یوما عماج هنس یدب هدمب
 یشدلوا شعازوا یرلقانربطو لاةبص چاص رم

 راخود هنارغتساو دحو هلا لدا هلت دابع دا



 هداقح هلصارتفا هنلاح و ماش لها ا ه دع) یدک

 :اوص بایرا یاش وق « هدنرلکدتنا تار ءرارتنا «

 تحصلو ظوو همولع سیردن ندیکب «بوچآ هت
 « بولوا میاش ینرهش هک دتنکو ؛شمالشاب هدا ر

 باتش هنساح كولس و ماع نیلاط ندهدسب ر

 هنداهسرد هدنحشرات ۱۰۷۰ .یدرلشع | عورش €

 هرصم هد ۱۱۰ هو «تماقا تدم زآ .بودیا تحال

 ماشو ینرلتحایس وب .یدیشغا تاحر هزاعح با

 - زا ین رلت رابز شم نالوا عقاو هدنرلتهح ں دق

er ۱۱۹ 99 :یدادحا یف  

 و ؛ شعا داخ ع ف ا , هلکرت ینس ۵ ۲

 یدقص ك ( هرس سدق ) ربک | حش هدنفرش یا

 .یدبا شمالشاب هسدردټ یلیواضس ریسفت هدش

 هد قالخا .ردشعا لاغرا هدنخرا ۳

  پولوا متم و قلم هلا هدنزکر فا 8
 «زعا غیدد ین یقیلک ن دلا نوجا كا كالا هسک ر

 افحا .یدبا ربا تعافش ید هدندزن روما یایلوا

 : رد آ هجو ر یناةل ت هعلشاب . ر دشمزایهدیاتکرت ةت ح

 دلح ۳ « یواض لا ریس حرشب یوالا رب ره ےل

 بک و «موظنم « نانرعلا نطاومو نآ رقلا ن رطاو ) |

 ةقدحلا » «  نلرلا دنس ثداحا ق ا را

 راخذ» 6 یوکر ال هب دمحا ة رطلا حرش » 6 هب ۱

 رهاوح» ,«ثداح الا عضاوم ىلع هل ال دلا یف ثب راول

 نا نیدلا ىع شا صوصفلا تاک لح ف صوصتا
 نا ناود حرش ف ضمافلا رسلا فشک» ۰ 4 ین
 یةق رطلا لاجر ةجرت ىف ةشدلا رهز » « « ضراقلا

 میشل ةلاسر حرش » < « نالالا ةنرو ناسا ةر

 «« دنح وا باب حی دیلقالا تم رح » « « نالسر

 ««یدنفا دو تا ام حرش ف ا قربلا نا ۱

 قالطا» « « ها 4 هشیعلا حرش یف هدفا فراءلا

 دود لظلا » ء « دوحولا 2 ص حرش یف دوبق

 حرش یف ةنجلا ةار» 6 دوو ةدحو ىع ٠

 وطنم حرش ىف یدىلا نيعملا چ » ««ةنحدلا 4 ةا

 ی٣ نم دوصتلا حاضیا 9 فا هک یش 1 ۱

 فا طلا و قلا دوحولا بات» ۰ « دوحولا ة-

 حاتفم» ,«لوسرلا ةيلح ین لوسلا ة. ام » ء« قدص

 | ین رالاح هجرت (یصاملا یزنلا دم ندلالاک ) لندن ۰

 مالک نم دالا ۰ « یدنفا یدمسآ ۱

 رب ۳۰۸۱
 ظەاوم ىف هیماشلا سلاجلا » ريسلا ف ءانفلا دعب

 قیقح ىف ةسرلا قفوت» « هبمورلا دالبلا لها

 « « حایصلا ةیطخ ىلع حایصلا عولط » ,« ةبطلا

 راصتنالا قیقح » «« مالکلا ةقيقح نع ماتلا باوجلا »

 ««رانتخالا لد یدرتالا و یرشالا قافتا یف

 .«نیتسلاویدح الاو ةا ةلثسالانع باول |باتک »

 ناعل » . « تورامو تورا هبر ىف توشلا ناهر »

 . « رانلاب مهل عوطقلاو ةنلاب مهل عوطقلا ف راونالا

 لها نيب ةفلاحا ىنعم ىف فدراو قوذلا قیقحم »
 «مانلاق ةزاجالا ناس ىف مانالا ضور » ««فشكلا
 « ءاسالا نيب ةلئضفلا ناس ىف افصالا ةوفص »

 < « ىرايتخالا ءزجلا ةقيقح ف یراسلا بكوكلا »

 نه بيرلا عفر » <« كولملا رارسا ف كلولساا راونا»

 ةلثسم ىف دادولا ةلسلس كيرحت » « « بغلا ةرضح
 نم باوجملا ىف هدنافلا دز » ء « دابعاا لاعفا قاخ

 لوق ىم ف قرشلا رظنلا» . « هدراول لا تاس الا

 یتحارساا » .« فرم ۱ ما تفرع ضرافلا نا رم

 جازتما ف ی مسالا ماقلا» «  یبرعلا نبأ حرض ىف

  وتفلا» 6 ء الا 1۳۳1 ءامسلر ةرطق » < « ءاسالا

 کلا چ 2 > « هبدمحا تارضلا قر هسدلا تاح

 لها تالاوس نم دقعلا باولا » «« کالا لاو
 ةعیمسل | تامالا حرش ف هتتضلا رونلا 2 » ء « دفص

 كالا ین ۳ « هیضرافلا رجا نم ةشارلا
 ةفالحلاو ةلاسرلاو ةومثلا قالخا ىف كاللا ىف لول او

 ةلئسالانع باوجملا ف هرشتنلا تاعفنلا » ۰ « كلملا ىف

 حرشقف نمالا لوقلا » ۰ هه دلا ماسقا نع هرشلا

 باحا ع نع رونلا فدك » ۰ ندم ینا ةدنع

 ««ناسنالا یهم ققح ین ناسحالا لد» ««روبقلا

 ء صفح هئارق یئ مصا اعلا لوقلا »

 و ]ابا 8 ¢ iL ن ها رق لا ناتعلا

 هحالاا م اف با و ۶ موهفلا ل هل اوس نع موظنلاو

 > »® اس ریمل ف مان الا رمطع) » «  هحالماا ماع ف

 فرح» >“ مصاع ن

 تاناوفنعلا ید فتعتلا فدر» ء « دیش | لحراا |

 «« رزولا ةو ريقفلا ةده » «« فنصلا اذه لهح
 -افالا عبر » «« دناوفلا ئاوم ىف دنارفلا القا »

 حرش ف هنفولا بل طلا Sek تادابعلا عبد ی تاو

 «« قلاقرلا نادمو قیاقما ناود D ««هينسلا دیارغاا |

 لباب ةر » 6 « لوسرا ا دم ف لوبقلا ةف «
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 5 «« هدهااو ةوشرلا نيب قرفلا ىف هيضقلا نع ءاسکلا عفر » « تایل مع ناوسد « لیالبلا ءانف

 لاکشالا مج » ء « ءاسنلا ةروس ىف یواضسسلا ةرابع

 راجا e نع روتسلا e « « لاکشالا عفنو

 فقاولا م اةم یف راط حانج ىلع ه سثشلا» ««رورجملاو

 رذع » قل ردقلا یف مظنلا دقعلا » ء « راسلا

 a ف هّعالا

 لاّوس باوج » « « رابخالا ةيفوصلا ین نظلا نع

 فشک» ء««ديحوتلا ف یراصنلا ك رطب فرط نع درو

 حرش ف هل سملا ةع » «« رتولا ةضيرف نع رتسلا

 ناس ین دصولاب نیعارذلا طسب » « « هلسرلا ةفعأا
 ةيلك نه هابتشالا مفر » ۰ « ديحوتلا ىف زاجلاو ةقيقلا

 داشرا» « « نیقتلا هءادهو نقماا تح » . « هللا مسآ

 ىف دیفت 4 4 SS 7 6 یلیصاا ريغ غ غم ىف لقلا

 «« همامالا طورش یف هماج | حدص » « ی ماع

 ف قتکلا ةفب» ء « كسانلا ناس ین كسانلا ةفحم »

 باوج ل قولا درلا» ۰6 نا فا زاوج

 بهذلا ةياح » ۰ نا فا ةلاسر ق یکصما
 مسنلا هنر » 6 زی زعلا عاقیلاو كلمب ةلحر ىف زر الا

 ««قالطالاىلع ةلئسم ین قالغن الا ج »¢ مخ را ه هنفو

 نتلا در » « « هسدقلا ةاحرلا ىف هالا ةرضللا »

 زاجلاو ةققلا» >“ ندلای ۶ فراعلا صقتنم يلع

 لئاسو» <« زاعما و رعم و ماشلا دال ةاحر ی

 تالالدلا حاضیا » «« قیقدتلا لئاسر ق ققفلا
 < دالبلا نکس ف داسلا زيب » « تال الا عام” ق ف

 تا ةلاسر » < « هرورضلا جج نع هرورفلا عفر »

 ضرفلا نم باولا ف هنسالا كابتشاو داهجملا ىلع

 ةبوجالا » ««.جاحلا كسانم ف جاهت الا » <« هنسلاو
 سوفنلا بیبطت » « « هیسدقا 4ثسالا نع هیسنالا

 رارشالامنم ف رارسالا مج « ««همأللا

 E اا تیعلا » 6 سورلاو اقلام ف

 ««ماظمل ا ماکعا ىف ملاعلا قارشا » «« سحملاب غوبصلا
 لا رداب نم فاحا» < « زا مارتحا ف ةاسر »

 قلعت اع ناستلا و فشکلا » < « رداع شونلا م ۴

 نم یدلا مارحا ىف غیاوسلا ملا تا
 ةفحم » « « هاتشالا ةلئسل هادتنالا ةعرس » < « غبار

 «دجاسملا ءانف ف فاکتعالا زاوج ف دجاسلا مک ارلا

 ةنابا» «« قشلتلاو دیلقتلا مکح ف قرقعلا هصالخ »

 ةعسالا نم هتبلا ةبوجالا » «« سقلا ةلئسم ف صللا
 .« دانسالاو ضد وفا مکح نع دانعلا عفر 6 هتسلا

 قیقم » ۰« ناهدالا ریهطن ىف ناهذالا ديش »

 س ردا ة رضعلل فار لا باوا » .« تویبلاموژل یف |

 هفینح ینا بهذم وهدم و فسو یبا بهذم نا یف

 ۳ < ةمولعلا ةائسالا نم ةهوظنملا ةبوحالا»

 e رعفلا ناذا مکح ۴ رحالا ام 97, 2 موظنم

 و ىلع ه هب قش ايف رردلا دوتع حرش فف روصلا

 ۱ تس نم هعستاا طالغالا ن ه فشکلا» 6 رفز

 | اکا نم کا ةلاسر» «« هعاسلا

 1 كذلا ةع نع وه نم هسش » <« یمیدیلا بذاعلا

 لاتا مکح ىن هقرشاا بكا وكلا » « «وه مسالاب
 زا ءالع ةحصل و مولعلا ةت » «هضفلا ن و

 وعلا لیمکن» ««مولعملا ESE حرش ی

 | وعلا راونا» «« ماكا هدع يلد ماهف الا هيس 9

 1 ا رم سشفتلا بطخ عو » >¢ سوردلا بطخ ف

 همتا ین ريبعلا» 2 6 ۰ ساب ارطلا ةلحرلا ىف ةيسلبانلا

 3 لالا راونالا » « ناعالا دناقع ىف ناجرملا دیالف »

 اژارکتیف هزاجولا ةياف » «« ةيسونسلا ةءدقملا حرش ىف
 رداقلادبع حشلا داروا حرش » «« ةزانجلا ىلع ةالصلا
 ٤ مالسالا ناکرا ىف مالعلا ةانك» ۰ یالکلا
 © الفلا ةيافک حرش ىف مادقالا تاعشر » « موظنم

 ق ةالصلا لذب » ۰ « ییاجرلا رخیفلاو ینابرلا فلا «

 هدشرلا حرش ف هدشالا رون » « « ةالصلا ناس

 رشق دارلا ةبامن» < « ها رامنا ىف هنملا غابسا »

 وطصلا ةيلح نع اجلا ةلازا» < « دامعلا نا ةيده
 ق رانا ىلع ةالصلا ىف دجاولا ةهزن » « « مهلص

 ٤٤ هنسلا لها دناقع ىلا هنعالا فرح » , « دحاسلا

 ۲ اغلا جاونلا» «« مدعلا درک ناو مدنلا یولس »

 : ى یلکاا رهوجلا» «« هلاصلا ابژرلا جاورب

 « ىرابلا تافص ىف ىراعلا ةلح » ۰ « ىلصملا ةدمع

 ۰ 3 «« داقتعالا نسح ین داقولا کوکلا»
 ق هئولؤللا دوتعلا» .« قلا ليل ةلازا ىف ا

 مد حرش ف یوسلا طارسلا» « « هولولا قيرط

 ٩6 دیمسلا اهنو در ةبادب » « « یونثلا تاج

 4 :Ls هک راتا یتلا حدم ف راع-الا نارس و

 نالوا حرش كنو « ردیسهبمیدب نانلوا کد

 لوقلا » < < راع-الا نامش یلع را هزالا تامغ »

 ةوالح» ,«دناقعلا ین ةلاسر » « «رظنلا ناس ىف رتعلا

 و هصعلا دصاقلا» ««الاجا مستلا ف ال الا
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 هدایز » ۱ یک ةلاسر» و کن

 ین هنوکلا یل ولاد » ۰« هطق ماعلا نایب یف

 لا لهالا در»و 6 نو E را 8

 “€ ا ىلا ر الا ةةاضا زاوح یف بار

 ۔وكلا» ء«راتملا ا درلا ق راتشا ل لا

 ف مونلا ن ۰ هست NS نطلا 1
 ةرابز ف یاوابشلا فاحلا 8 موقلا دا ك

 عیادب یف ب ا عناوب» 6 یرازفلا كردم حب

 6 یقن رلا جن و یتللا جرخ » .« دوم عشلا

 ةع دمل الا مالا نوص » ««كردم جشلاوا بش ی

 ةاضانم » <« « بوسحا ةع ىف بولطلا ةباف » «« لا

 حرش ىف هردبلا ةعلطلا » <« « € ةاحانمو 9

 ةااسرلا ىلع هياعلا ةاتکلا » <« هبرضلا ةد

 بوجو ق نامذالاب دییقنلا بوکو »۷ 2
 ةبصع ىل هضحادلا عج | در » «« ناعالا ىف دیلقتلآ

 حرش ق روهزلا ةع و روصلا ةف » فار زا

 مسجلا ةاکشم ف حوتفلا حاتفم» « «رونلا ةضق

 و 9 « حورأا حابصمو سفنلا ة>احزو

 مظن ىلع هیسنالا فئاطالا» « « ریزولا ةرصن ع

 .وص ین دوسلا ییعم قة » <« هیسونسلا ةو

 نم مالسلا هيلع هلوق ىف هااسر » 6 دوبعم لک

 ا ۹ رشع هباع هللا ىلص ةدحاو یلع

 نیە ربرحم » < رفاک و هو نءژوم انا لاق نم یعم 1

 بار لا في رشا » 6 تاسلا نبع ر رقن : ین تابت 15

 نع يلا باوجلا» ۰6 بب رعتلا نع نآ رقلا هيث ى

 نی طصااه و را لا قئاور راطملا ضورا

 .هژاسو « ناخ دلا ةحایا ۳"

Eنرخ م  

 ءاهقف و ندا

 | لزيغم ن ا ۱

 وط هدقشمد هدنگرات ۱۱۲۲ .یدیا یحاص لوط

Jندنسهناخ تقو قوح ر «بولوا التبم هتل  

 | فسول ریشلا ا دورولا ضرولا» €

 E ««ناعک ین كولم یف ةموظذم

 ES هدناس داو تکو فط « بولوا ندهبمف ۱

  ندسلان یغلادبع همالعو ندنسالع یامز .بو

 ENS هدنرمگ رخاوا « یدیا شغا هدافتساو ۳۹

AY 

 ا ىا در » 6 لازفلا ةدیصق حرش یف لالا ۳

 ماتم رک ا « بولوا ۱ E قرفلا ع نع نيعلا حف 2 + لو لا ۱

 د ب ل

 .ردشعا تافو هد ۹ 4 و

 :ردندهلجوا تب کیا وش «بولوا یراهشا
 فقيه ىذ دقلا .قیشر یظ نسح اب

 نام الب هتم ىرولا لوقع یسی

 4تنحو ره ق لات دوسا و .

 نيعلا قرزا نم الطلا ضاب ىمع

SE E 
 : ِ € Nهدنگرا ۱۱۱ ۲هدنرود

 هنس رب < بولوا نده رخ ءا ما شلوا ارد نادوہق

6 E ندقدلاق هدیاقمو تدم ب رق هنآ ۵ هلا 

 .ردشعا تافو هد ٤

 9, . ی کیا نوا ۱ یگانه
 وا ندنسالع یرعه ۱

 ۱ مرکب نشا روتا ی رتلج برا

 وعو سا هد 4ع واتم مولع لا ام Ee تنفر

 - زاب یواتف شب و باتک جاقرب راد هدنجوتو هقفو

 بودیا تافو هدلوناتسا هدنځ رات ۱۱۱۱ .ردشم

 ردوا نفد هدرادکسا

 (باهولادص دیس در جا /
 « بولوا ار ریهاشم رداملادبع

 قوح ر

 حاتمل ۱ دع

 نطل یدیا ندناتک كکالروع هر دل اسارخ |

 هدنسهبرت عماج کیو
 .ردراو

 ندنیسار مش نارا )— 2

 وش .رد٬ل ) 5 2

 یه رش فڪر هدنعءاح ملس

 یه رش فكك ر منصم یخد

 4 رداملاد.ء

 - ر دیدن رافشآ تاب

 نابس۲ درک مشچ شدرک یی

 نایع یدیپس دش ناهن یهایس

ae N 
 ربهاشم اف د رداملادبع 9

 0 1ا5 یزع ندنفرط

 «هلغلوا رومأم هنسهجرت بتک هیسراف ندنرلناسل
 ی « یدیشر ماج » هلا « نادلبلا مم » ندس رع

 رب كټ « هتاراباهم» هللا « هناامار » ندب و

 خیرات و هل ما « خیراوتلا نم »و هل چرت یک

 . ردشمزاب نح رات رصتخم ا ٤ نا تلا

 . ردشعا تافو هدنح رات ۱۰۰ €

 وا قدایدا ربهاشم

 -1 ۱۰۳۰ بول ت

 کرو ی۔رافو نرعو ؛ شم وط هدداذغب هدنخحر

 رابخا و رامشا قوج رب هدهثلث ةنسلا ,هللت یتاس دا

 | یدادفی رداملادع



 د ب

 كناروا كرهدبا تلحر هماش «هرکص ندکدتنا ظفح
 تم نع هرصم هدعب و ؛شعا لیصح لاک ۱ ندنسالع

 .«یداشلیا هدافتسا ید ندنسالع كاروا .بودا

 نواود و هدا بتک صوصاییعو رلباتک قوچ رب
 یئاونع « دهاوش» كنيضر . یدشعا عج راعشا

 تناب » كماشه ناو ؛شغا حرش نس هیفاک حرش

 ندیسراف كنندهاش . ردشلیا هش نح رش « داعس

 .ردشقا حرش یخد ینسةموظنم تغا نالوا هک

 هدنلنع ندنکانلاو رصم كنا شاي مهار اک

 سا هدنزارب هدنځګ رات۰ ۰ ۸ ۵

 و ؛شلوارهظم هننافتلا كباشاب دحا لصاخ

 . ردشعا تافو

 9 ِ اف ولا ییا نم رداقلادبع
 6 هفتا تاقطیف هثيضأا رهاوجلا » «بولوا نداهقف

 كن هبفنح ءاهقف . ردفلؤم كروهشم باتك ىلناونع

 فورح ربتعم ناک و نالوا یوأح یقلاوحا مارت

 «بولوا یلرصم هجرت بحاص . ردت هلیبیئرت ایه
 ردشعا تافو هدنخحرات ۷۷

 ۳ (نابلا تضف ن دداقلادبع
Ly ۰لد ۹ .دسح ؟  

 را ۱۰۵ و مو هداج هد ٩۷۱ « بولوا

 هللادص وا ) یدح .ردشعا تافو هدیلح هدنږلګر

 ینالنک رداقلادبع تق رط رب ( نابلا بیضق نوسح
  هلغلوا شما جوزت ی همش دخ یسهع رک كنم رلت رضح

 هدفوصت .ردشلوایبهدح تب هجرت بحاص املا راشم

 . وا یدیرف كن ره هدهبنطابو هب رهاظ مولع راسو

 هدنعلضاف رصم یدنفا يک مالسالا میش « بول

 ندنفرط هجرت تج اتو ؛شعا تان هسا 7

 میش هدمب .یدیا شغلوا ریشبت هللا هیمالسا تشم

 تابح دہ هل س هاب هک هنسړدنک هدقدلوا مالالا

 ی ارشا تبان رکبرایدو بلحو یتیخایضاق اج هلط رش

 «بوعا لوبق یغلیضاقو ی های «هدهسیا شع | هرحوت

 » هیکم تاحوتف ا ید.شعا لوق یاش زکلا

 هلبرمتعم باتکرت هلسناونع « هردم ا تاعوتفلا » هدنز رط

 عابطلا سوقان » « « هدامسلا Er » قاعتم هفوصت

 « « سما هللا ءامسا حرش » « « عاعلا رارسا ف

 ا2 تاکو ¿۽ تورلا زازا ق ةلاسو»

 ىف لاللا ةشدح » «« نابلا ةعقث و « «دناصقلا

 ۰ مظعاردص .بولک هلونات

A 

 واسح هنسهونعم لئاضف و . ىدا شلو ترهش"

e وا TIST 
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 لالا فقاولا باتکه .«لاالا فصو
 ردق قرف و ام « صاروا بارا ةدءقف »

 ردراو یسهنان هدیصق ر و یرامشا ناود بتص

 : ردندنس هناف رام راعشا *هلج تب کنار وش

 بلطلا نيعب كيلا ترظن
 ببسلا و یلط نذا كنمو

 ادب "ی لک ف كتأر

 لا بح یتسعل كا وس سلو

 FST ۱ اشا رداقلادبع
 رد نادویق هدسبار

 ۰. رات ۱۰۷۲ « بولوا ندهبرحم یاسا نالوا

 | رر كناشاي ىلع هداز ك , ماسح یردب ندا تافو

 ٤ اقم و نوک ۲۳ زکلاب رک اه یادش تنم

 . ردشمامهلوا مولعم لاوحا هیشو ۽ ٤ شلاق

 ا یریازج رداقلادبع
 ۳ لسن ءبولوا ندمالسا نیدهاجع نیرخآتم

 دفا (ام خر ) بلاط یبا نب یه نب نسح ماما
 دنتمح نارهو كرازج یدادحاو 1 .رولوا یهمنم

 دویم هلا یوقتو دهزو لضفو ملعو هلتف ارش

 ۱ لادم ۳ 3م یدنس ینالفا اع .اردس 0

 ۳ ا مدراب هنعف یریازج تباشاب نیدلا یخ
 درامتماو تمرح لس هد دنامز هام هرادا و

 ) كنتلاما نارهو یدنبح یدا شفل و

 <| ذاختا ۳ دکاتفح ( ( هنطق ) عقاو هدن رق

 رڌ هدنرفص یسەنس ۱۲۲۳ هجرت بحاص «هلخاوا

 : o هدام قراخ «بوغوط هدهروکذ م

 دن دح و ریست « نکیآ یص زونه < ها وا كلام

 1 راتو هلنتح صف هک دتنکو هلب رادتفا یهدمولع راسو

 خد هل.ساوقن و لضفو هلام ولعم تعس و یهدمالسا

 یهدنراصوصخ قعاللوق هطساو كغ هتآو یماعشو

 قو وا لغلوا مقنم یخد یسهداعلا قوف تراهم

 بس ندا هرادا یرازج هنمان هام تلود

 صم هکر نتكلم «ندنف دلوا بحوم یس هشو دنا

 عج هطخ نداروا و ؛نشلاوا روم هک تلحر

 د راشادنط و هلکعا ج ةضر رف یاغا «كر هک هب همز

 ا بلح یتبڪعو نیس راظنا اهد ثاق رب

 ةدوم هننطو ,هعل 1ربخ یاوخد هرازح كرازسنارف
 > مافتسم و نارهو هدنل وصو « بو دنا تعراس»



 " د

It ۳راشعا باتا ریما ینردب  

 هدنشاب ترد شرک بویقیا لوبق جی 4

 هرداقلا دیم ریما هجرت بحاص يلوا یبنکا ناو

 یسهنس ۱۲۶۸ رداتلادبع هلهحو وو ؛ شنا ك

 ندربازج .یرازینارف «بولوا لات ۲۹ 7
 یراوس كم نوا .ردشعشیریکهنتادیسن كقنا جارخ

 ۱۲۶۸ هی هرصاع یار هو ءبودنا بر ی سس

 ۔ وو ؛ شقیا بولغم ایک ی ( روب ) لانچ ه هدا

 مافتسم لس ل رنج نانلوا نیبعت هنیرپ 6
 - اقلادبع ءهدهسیاشلب هديا طبض یترامقوم وز 8

 هشابق ررو برع مک دورا وه دكرازح ار

 یسنریا :كرهدبا عسوتو مم «کدنیک ی ذوفنو

 هد ۱۲۰۰و سا طف ید و

 لارنج «هدلاحیغیدلوا هدزمتام هلینافو عوقو كتبوا
 و هک ید ا روب هندقع هدهاعم ر لشي

 بودیانییءآ دودح طخ ینسارج ( فیلش ) هدهاعق

 هن دو دح شک ام «هرزوا قوا یزکص ۳

 . یدرویقار هکلاوا

  هصلوا لئان هتلود كي.وک ر هلهحو و رداقلا دب

 عساو هرداملا دم رد

 هدنفانادناموق نارهو هد ۱۲۹۱ « بودا مو ۱

 . وا دل ( لزرت) لارنح نالوا یخ ل شدم د ۱

 «كرهدبا موه هلرکسع یراوس كم یمرکی ها
 هرارف هلا طض یتنازراو تام*و است 3 ۳

 .رلب رع ریازج «هنرزوا تبرفظم وو ؛شقیا ر
 یرجسصزرسارف بونایوا یناعهو ترف قور

 كنوب .یدا شلوا راحود هتشهدو فوخ رب دوس

 (لزولق) لاشرام ندنفرط یموکع هسنارف هنر
 برع رلنو « قرهشلوا مانعا نایلرود قود هللا
 كمروشود هقرفتو قاف هنتسهرآ یاسورو ئاق

 طب یناسلت هدعبو یرکسعم یراقدلو لاح ۱
 نتي ولغم ا ا یوم هرازحو ؛ ل ها

 غ ضعإ (وژو) E ةققحو ؛رل شا نال

 شعازف 11 ار ٠

 لیتعفنم اد لد ےہ دهامم کر (لشیمد) لارنح ه ۳ 3

 ندهلاصمو رماو ؛شلوا روبم هنب دق هده ام

 «هلبا دیک 0 یطباور یهدنسهرآ لئابق «هدافتس) اب

 دارازسن ارفو «هبیئرتو میظنت ین رکسصو تام#*و 4

 -انم دّقع ابذخ یخد هل رل رع نانلو هدنتلآ

 رداقلادبف هد ۱۲۲ یخدو .هدهسیا

Ae 

 ین رکسف ءهرکص کا مار ىن رلفل ام ضع ادت ۱

 د ب

 هد۱ ۲۰۹ .یدبا شمالشاب کچ تاراخمو تابس

 لارا با
 لثان هتیبلاغ چاق رب نایلرود قود هلا ( هلاو )
 هکشیا راشتنا هنفرط ره كربازج مابق «هدهسرلشمل وا
 رمادن ی دهش اه د یاوکح هسارف < ندنغب دالشاب

 ریازج یی (وژو) لارنج « بولوا روبجم هنیذاخما
 قوس رکسع لتیلک ءرارب هلنپیعت هنفلنادناموقو لاو
 هریما « هلکْغا عطق یرالو وژو لارنح .یدیش |

 كعف وم چاق ر «قرهفار زسفازرا یرارب نالوا عبات

 تعاطا ضرع یھ اطر كلابق «بولوا ردتقم هنطص

 هكا برح هلا یرقهق تعحر رداقلاد۔ع «هکا

 هناخاد یدودح شک ام هد ۱۲۰۰ «قرهالغاب

 .اص نانلو ندا قا | :اذو ؛ شلوا روب هو هک

 کن ران السم ارواو كنج رلادبع یوم یک اخ شک

 ؛هلزواحم یدودح ندیکیا هلي هندی و هبدقن تن واعم

 هب هک تافلت و لوغشم یرزدارف تفو قوچ رب

 كريما نجرلا دبع یوم ا ندک دا راحود

 ندننرهش و ناش ینیدنازق هدننی یهعس یدنک |

 یغرلحالس «قافتالاب هلرازسنارف . «بولوا كانشیدنا ۱
 ام اذ یدهسا شمر وج یشراق هرداةلادبع

 حالس لامعتسا یثراق هریما رز بیم قد ایت

 «بولوا لان هت رفظم چاق ر رداقلادبع ,ندن رلکدع,|

 نر یا «نکیا شلاق قمر ر هنسغا طبض یساف

 «هعل ] رع ینرلقرت راف همابق لها ی هدرازح
 72 هل | وژو لارنح «كرهدیا نانع عاجرا هف رط وا

 زسلارف < هده سيا شمع: رک هبهب رام هءفد كوص

 كتنارادفر امت ۲و۶ ی وا ىلتم .دک كم كن رکسع

 دور و دک هار رزوا هقرش نالوا نیاسلا نم

 كا «قرهبم هناط قوج ییالو ط ندنشلفا نادر

 یغوط منا رم ىع ه وذح هلب را رادف رط لات

 وا یسلوا فلت ید كنیرارادفرط وو ؛شماکچ
 تماقا ده داف او هب ردنکسا هدنشرا ۱۲۱۶ هرز

 .ردشفل وا ماست « (ریسیرومال) لارنج هلیطرش كما
 هب هسا اف 1 لامود قود یسلاو ربازح

 ه دن هعاق ) امال ) هدنول و تدم رو ؟ لو دو

 تماقا ه دنس هعلق (زاویمآ ) ترانو ( و ) هدع و

 نالعا یناروطاربعا نویلوان یصجوا و ؛شلری دل
 هنتماقا هده ام ثكلاع هد ۹ هدنکندشا

 دیجادیع ناطاس كر هلک هتداعسرد ءهلکعا هدعاسم



 د ب ت

 نالوا ناسحا هدهسورو «شلوا لات هنناغتلا كناخ

 هدروک ذم رهش .یدیشعا تماقا رابتخا هدقانوق رب

 قشمد هد ۱۲۷۲ « هنرزوا یعوقو ضرا تکرح

 ىس ەلە هلبراردارب 2 هنس شو : لاعا هماش

 هسنارف هنمان

 شاعم

 ىس ام بودیا قاعلا هنس دنک یخد

 یسارل رسنارف ه ه ۰ یرهش ندنف رط ۳

 ۱ ماش نالو عوقو هد ۷۷ .یدعفلوا ۱

 یجنرب ,هندزوا قکرح نسح نایروک هدنسهمقو

 ( رونود نو زا ) یجترب ندنفرط هسنارف و ید

 ۶: یودسک اود ۱:۳۷ و یرقان

 هداعسرد هدنتدوع و ؛شلاق هدزاعح هئس يا

 یناثع یحترب ندنبناج ناخ زبزءلادیع ناطاس «كرهلک

 . یدشفلوا فیطات هلساشت

 هنشاعم ندنف رط نویل وات ,بودنا تحابس هب هسن ارف

 «بودیا تدوع هماش و ؛شقفلوا ے د اريا زویکی

 هدنشاب ۷۷ ینوک ی ۱٩ كنبحر ی ۱۳۰

 یثشعو ؛شعا تافو متن کیش کیا اق ره

 نفد هدنلخاد یسهرت رع ندلایم هدهناص

 2ک رب سراب

 ندتعیمط تاردانو قدس اعا متد فیس .ردشغلوا

 .ردراو یخد یرات ا ییخر روثنمو موظنم «بولوا

 تر سی تسچ اروا هده ر« ین دنلوب هد هساارق

 ۱ ماط 7 لباقم هذ رش 4 6 هلدغل وا بانا هناا كما

 7 یمنی دلوا شم زاب یواح یهراسو هرات تامولعم

 هجرت هبهج رسا رف ندنفرط (افود) ویسوم یناتک

 . ردشفلوا رشنو

 رود )— ى ] ۱ ۳
 هدنناخ نایلس نام ۱ یاچ ردام ادع

 2 هدنراوح ( هضر) Ea «بولوا ندالع نک همة ااشا شم دنسم

 ۶ قو لضافو م : ۱ نفد هدشناب

 . یدیا | ۱

 | .اشدای نابرقم هدمیو یدیعم كنندنفا ندلا نکر

 هرکص ندکدتیا مولع لبصع .ردلغوا كنىدنفا دمت

 كپلایوم .یدیشلوا ولت ناف [ ینطصم ندبه

 هراکاسردم شم هدهسورو هدنداهسرد هلسر هام

 هد٩ ۲۹و هسور هد ۷ :هرکص ندقدنل وا نیت

 ۳ ه3 مو وک نم هتتناو ؛شلوا لئان هنکاضاقلوسناتسا

 A هدماقموت هنس ۱ .< بولوا یرکسعیضاقلوط

 هد ٩ ء £ . ىدا وا ال ضفو الع مک یسهرادو

 باح نوجا 3 هضیرف یافا ۳ ده اقتو لنع

  هدوه یوتف ماقم هد ٩:۸ «الندوعو تعزع هزاعح

۳۰۸۹ 

2 

 1 ۰ دتا سرادم رود لوصالالء هلب تظاوم |

 وطا1۹۷۸ «یسیضاق لورناتسا هد ٩۷۷ «هسورب |

 ٤ 1 ُ « ته «تمکح ,تابیدا ءهقف < ریست « ثا كح ۱

۳ 

 اف د ب ع

 و یآ چوا زکلاب «هدهسیا شغنلوا هلاحا هنس
 1 E هنس ءهنرزوا تاء یغدلوا التم «بولاق

 » 5 ءا تماقا هد سور [دهاةتم ¢ كر هدیا لاصفنا

 بر شرف دا وا
 اب /

 مث هردشعا تافو هدنرلشاب ش۶ هد ۵۰ «نکیآ

 كن هس ردمو دجسم ینیدلوا شمرب تب انب هدروکذ م
 م هدنراوج یسهرت كناباب یبومو هدنسهررطخ

 ا یعاس هنسارجا ماع ان هیعرش ماکحا . رذنوف

 سو یدئناصق یلبخ رب
  ردندهلج وا تب وش . ردراو هدیرامشا

 . یدیا تاذ رب بدا و

 هنغارفو نما كرلادک دسح رايا
 یتهاشداب ناهح هعاص روضح لها

 رود

 داص

 ندالع نالوا لا هبهیءالسا تضشم دنسم هدثلات

 ۳ ناخ ماسو ینا ناخ دیزاب ناطاس «بولوا

 ۱ یدنفا یش رداقلادع

 نهرا دنع ۳ دنوم نالوا

 .ردیلغوا كنب دنفا یحاح م یردار كن دنفا

 د هنسرد كن دنفا دومسلا وا و لیتصح لکا

 Y1 ءرصم هدع)و ماش هدنحرات ۷# کم

 هد ۸ .یدیشلوا یرکسمیضاق یل بامور هد ٩۷و

 1 هیاوتف دنسم هد ٩۹۵ :بودیا دعاقت رامتخا

 دا یاوتف روما تدم برق ههننس ییا «هلبا

 هدنس 4مق و یی رلکب عقاو هد ۷ ءهرکص ندکد تا

 :ا لوغشم هلتداصو هملاطم « قرهنلوا لزع

 رانا بونا ابا ,بودا تافو هدنخحرات ۱۰-۰۲

 ردن هدنس هواز یدنفا ی

 نا رس داد
 ES ٣ هدنځګ رات ٩۷ 7 بولوا ندهبنیسح تاد

 ودنا مولع لیصح ندنسالکیرصعو ؛شلک هند

 ر جرو : شعازق یلوطدب هدنونف رانا و تف

 ودنا هرات ۱۰۳۳ ۰ ردشقار رامشا یخ هلن أت

 رد » :ردین آ هحورب یتافاژو مهعلشاب .ردشقنا تاقو

 4 ا فاصوالا ةورذ یف هسا ففادضالا

9 



ORNs 

i) بل ۱ 5 

  1تاب "الا ,« لئاسرلا نا نم لئا

 ةرر ر سلا نسح « > « ة روصقملا تاس .الاىلع 2 و

  3یا مالک ىلع ب بطلا ماکلا » »¢ ةر لا

 یراعاا ماین یف یراجا ماعا» ۰« بل «۰

 نا عافا ز# تقاک لح ىل فیسلا لس ةا

 فیرث تس ییار وش . هرئاسو « یفاکلا بل
 یا دلوا نو راد هنحدم كنيم یبا ن

 :ردندنداا

 الی و هيتلا لويذ رج تدب
 ىلع ی تلق قح بجعلا ةضور ىف
 اهظحا ول نم اض در دوج

 لتق اهناحاس فا دسال دارتتف

 5 رب نوا
 7 NS یروط رداد

 نح بهذم 1 لند هفنح ء اهقف و نسا ا

 هد هس دا مولە . یدیآ سردم هدره زا عماجو ین

 راد ههقف .یداراو یسهرعش تعیبطو یلراهم یت

 یاتکین اونع « زنا

 هک اولا ظ و ؛ شم زاب 5 باتکرب هلساونع 4 ۱

 نام لزوک مءاج یرتن و من هلساو-نع « هبرول

 .یدبا تایحرب كد هنن رلګ رات ۱ برا .ردشمارب ر

 ندای یم کلا ن .وردع رداقلادع |

 رعلا ةلم D بو دیا حرش

 - ال ریهاشم یره نرف غر نوا ( یدنماا یوم
 دابآ دجا كناتسدنه هدن رات ٩ ۷۸ «بولوا ند

 هلبا لیصحم ین «غاتخحم نونفو مولعو ؛ شوط هدنر

 ی هرصمو نع .كرهدبا كول هفوصت قرط
 د۱۰۳۸ .هلئدوع هناتسدنه < .E ندکدت

 7 .ردهاک راز یر .ردشعا تافو هددابآ د

 روثلا» :ردرلن وش یرلهعلشاب ,بولوا یناقیل ات ق
 ودقلا تاعوتفلا » «« رشاملا نرقلا رابخا ن

 ین ةرضلا قئادلا » .« ةتسور دلا ةفرلا ق

 ةرضلا فاحت » «« ةرشعلا هبااو (ماس) ىنلا ةر

 ۱ بلا باک » « «ةزبجولا ةريسلا نو ةز رز ۱

 جاهلا باتک » »€ یقنطصلا دلوم رابخا ی ۱

 فیطللا جذوع الا با کو 1۹ جارعا ة 4ف ۴ / لا

 حالا ةاعلا: بایسا باتک» تد
 1 اللادقع باتک »6 حایص او ءاسم ارا

0 20 
E. 

۳۰۸۷ 

 | نم یفاا فشک» ۰« راکفالا سئارغ و راك

 | رجلا

 د ب

 ةفحت حرشب ءاغصلا ناوخا فاحت ا باتك» «« ل الا
 و راو € ءافللا ءاعساپ ءاف رظلا

 E ۰ ها رداملادنع
 وک ( ىلع نسجلا ی ۴

 ریست و ثا دحو هم «بولوا ندنساشاو ع ریهاشم

 ی .یدیا ید رف كن رصع هدمولع واسو فوصو

 43 ؛ شمر د شرت ند صو هبلط قوح

 .یدا بهذا یلام .ردشعا تافو

 ۱ یوف دداملادبع لع رها شم رصم
 ندن هسفاش ءاهتفو

 ایر مولع تاددا .فوصت .ثدح ءهقف «بولوا

 هبهروک ذم مولعو یمالوط دن هدهزاسو تئیه . هبض

 ۰ ردراو یرامشا یلیخر هلسهدن دع تافل ات یقاعتم

NT۔اوح یاقم یابتاق بو دیا تافو هدنخرات  

 .ردشفلوا نفد هرام ییردل وا شع هې هدنر

 ضورلا » «بوزاب ی كور هنن « جا , كن وون

 هلناونع «بهذلا عورف نم هتصخام ریرحت ق بذیلا

 ۔اقمو ربح <€ عملا « هدناسح .ردشع | جد راصتخا |

 یرل. انک ین اونع « هیبح را « هدضنارف >€ نقم ا « هدهل

a 4 » - 

 :ردندنرامشا لج تاب

 یدم و یذق راح دا یبلق رحا و

 رصیلاب نبعلا هئدق یدعغب ناك ول

 ادغ نيزحلا بلقلا و عمدن نیعلاف

 ررتلا و بهللاب تدك ول هرمح

 .اشم 2 هجاوخ ) ۱ هدننوک رداقلادبع
 ندنیطاطخ وابدا ریه

 هدنتمدخ رالح دجا ناطاس هدنرع لئاوا بولوا

 یامدن كروي ن هاشناریما ازربم ءدمب و ؛شفلوب

 اب كماشنارما كرو . ید والاد هتکاس
 تدم رب «بودیا افتخاو رارف «هدنکی دتا لتق ینس

 هرکس ندننافو كرومت و ؛شلوا وتم ریظم هرکص
 .یدیا شعا باستا هناطلس خ رهاش

 ها | یفالک رداتلادبع
 نارو ندهللا ءایلوا مظاعا ( تسود کنج نب لاص
 هناذ و هرداق هلع ته رط « بولوا ند تش يط

 ن نسح ماما ترضح یرلف رش بسن .ردی وسام
 هرولوا لصاو هز دزفا (امضر) بلاط یا ن لم



 د ب ع

 «بولکهادند هدنسهطخ نالبک كارا هدنخ را ١
 هدادف <« نکیآ باش ء لیصحل ادم یعولع *یدایم

 « ذخا یقف یضاف ء هلدورو

 عاقسا ندنیدح ریهاشم راس هلارفظلا ن رکب واو
 - امم هسردنو ظهو E ندکدتنا هب ورن ث داحا

 یاما كننامز .بولوا ریک ملام یترمشو تبص «هلترش

 كهل انح « بولوا میا هب یلینح بهذم .یدنششوا

 لدیم رخ لا مس وبا

 ندیزپربتلا ایرکز وبا یخد یبهدا مولع .یدیا یش
 یدنکه دساردن و لیصح تدم .یدشغا ذخا

 دوس وا ندنردنک-" . یدردبا شیت هلیبع دک
 .ردرلشع اتباورو عاقساو دخا الع ریهاشم یک نام

 سلم .بواوا لوغشم هلظعو هددادغب تقو لیخر

 هنولخ کم ندقدلوا مام و صاخ عج یظعو

 هتحایس هدعب و ؛شمالشاب هفءاشاب هلتضایر «بولیکح
 .اصو دهز هلتماقا هدرلارحصو هسفن *هدهام «بوقیج

 ؛ شلیوق هد

Eشمروس قیرط ذخا  

 <« بودیا تبع هل اید دما شو

 هد ۱ بر

 لافیع ناسل < بودا ظعو سلجم دةم ندکل

 ندهديعي دال < هلغلوا رداص هلا مکح هڪ ندننام

 .دم دعس وا هد ۸ ۳ کاکی هترایز

 عورف ۳ بودا عورش هبآ_ فا و سردن هدنسهسر

 هردشع | فیل م 3 ج اقرب هدفوصت و هدوقف لوصاو

 بواوا قوح یسهنافر ۹ نان“ قاعتم هفوصتو یو

 هلمناون « هرداق تاظوفام » و « ییالک تاظوفلم »

 وا نودنو مت هدهبمالما هلا

 ین ارذع « رارسالا ة٣ ةو« نيبلاطلا ةنغ » 6 بفلا

Eرد وم یرلقدلوا ندنرآ هکر ام ساغلا یخد كرلب . 

 فو صنت ید هلساوذع »€ مظع الا ثوغ ناود «

 ۔.ادتم ىرارامشا هعوج رب قلعتم هتفرعمو تقبقحو

  دنع «بولوا هدنناسل یبرع یرارات آ ةف .ردلو

 «ندنرلقدلوا فورمم هلیبقا ( ینالیحو یلیح ) برعلا
 شا دلوت هدبرق رب هدنعسا ( لیح ) هدنرق دادفب

 . ردراو یخد رلت الوا بهاذ هت رقدل وا

 یهرزوا قلوا 4 یتاماقم و تاما رکو یس هنافراع

  ردعفاوا ۳ شاتکر لقتتسم هد هفتا هتسلا
 مولا یسهبرت «بودیا لاحرا هددادفب هدنخشرا ۱

 | تشرط . ردنننمو رومعم هلیسهدایزو مانا هاکترایز

 صوصالعو هدنفرط ره تك هیمالسا كلام یرل هيلع

 هردرشتنم كب هدهناغع كلاعو هدناتسدنه

 | لاح هجرت

۳۰۸ 

 ت ياو شعلا تافو ه دنس هبصق ( نارقسا ) ۱

 اخا ندیسراغاا لع ن دمت نسما وا یوم ماع !

 2 یر سهاملاد,ع
 ۸ « برلوا ندابد و ا ءاهةف ( قشمدلا

 ز هدماش قشمدو «شوط هدنارح هدنخرات

 ۱ :افو هد ۷ ٠٤و 1 شفل و هدراا-ضق ضد «بودیا

 ۲ :ردندنرامشا تب يا وش .ردشعا

 "الایتخا زهت تئاج
 منلا بیضقلا دق
 اه اطخ رثا رج

 مهم طرح لایذا

 ن صنم وا ۰
 Eas 4 یمیک ںھاقلادہع

 5 2 مع و هددادنب ,بواوا ندهسفاش ءاهةفو

 ۱  هدروباشبن ۰ بودنک هناسارخ هلبردن ه دنغاقح

 ۱ با لیصحت و خا ندالع راسو ندش ارفحا قحا

 | گر هدنا تراهم بسکه د هفلتخم مولعر اسوتاس دا

 ۱ E ب هدهيضاأبر مولع ر i سرد هدف

 روهشمو لوس هلسناونع «ةكتأ|و هدنابوت بول وا یجاص

 ۱ رابخ الا هاشت دم لیو » هل. رش ریست رو یاتکر

 رخآفلا دیعولا یف مالک. » < « هلزتملا اضف »

 ادلوتلاب لوقلا 1 د: اولا و لعاوالا
 وت » < « رظنلا راعم» < « هیمارکلا حت | تف »

 ٠٤ هلوصاوناعالا » ۰ رک اشلا قلا ىلع ۵ ريقفلا
 هقفلا لوصا ىف لیصحلا » «« لخأاو لالا »
 ۱ صا یف یدلا غولب » ۰« قرثلا ن قرفلا »

 اس «تاةصلا » ۰« نآ ر قلا قاخ ی » ۰ « یدیلا

 ٤ و E . ردراو یراعشا یخ رو یتافمل ات

 ۳ اک ندننافو كن دات سا . یدبا ی

 رات ۲۰ <« بودا مولع سپ ردن زر ٥

 جاص

 فا وا نفد مه 0 وا 0

 یلیحر الیلد ېډش و ییابش

 لبلد نم ادو كاذل ایہسف

 لیدعنمل ناک نم تامدقو

 لیدعلا لبحر الملد یسحو

 ۱ 2 یاحرح سهامل ادبع



 با ندد ۳ هلناوذع دصتلا» :

 3 نارقلا زاا » و ؛ شم زاب حرش يا هوا

 < « حاتفلا» «« هالا لماوماا» ۰« ضو رع ب

 KK لجا» ء«ةدمعلا و راد هف رص « ها

 ا ۲ لج رلب اتک یلناونع » ص۱ » ۰ 3

 -ردیدب رامشا هل تب يا وش .ردشت |
«۹ 

 شال نم اب فیل

 ايذاڪ مکحدع, ناق

 اقداض ک وجج نا نسخ

 ےگ

 [« هلروس تعجارص

 ی میلاد

 ناطاس ندنکولم لوف قا ید و ۰ ردیرو

i 1اوا یره نرف ریش  

 كهللا

 - هدام « هاب عیاط» ] هردنعما

 اط 3 =[ دەس le ۰ ا2

 .ا رمشو نبط اطخ ریهاشم نارا

 روم طاطخ i ید

 ی
 ی وا

1 

 یشاب ناهن مدح زا هک مدرکد اج هدیدرد ارت

 شب نامدرم نانیم مهاجت 1 و تسئادت

 بولواند هام ء اع ریه اس

 - و مظعاردص هدننامز ا .رکلادبع

 ناح دا ناطاس دن هلا اش ۳ دو نالوا ¿ل

 دوماو نام غلوب ندنرلهل وک با 2 ندا

 یسوط د «قرهنلوا قوس هلیصح ندنفرط 4

 ۳ هلا هدافت سا ندالع *درهم یک یھ 3

 ناخ دم ناطا شو ؛شعرکوا ی اتع

 دیزااب ناطلو ؛ شلوا ا هدننامز یا

 كناشاي دوم هيااراشم .ردشغا تافو هدننامژ

 .یدیا راو قمرحو تبع هداملاقوف هبهجرت کاپ
 .ردشمزاب را هشاج ضع هنناتک 2

 اراخت ها 7 ادعا

 و هدنخحرات رو د 1

 راد هنلاوحا ناتسن اغفاو نان تشک 9 ؛شقآ

 ندنف رط ( رغش ) ویضوم هک ردشمزاب €

n 2 1 9۹ 1 17 ۱د ب 2  

 هدنسب دالبم جرات ۱۸۷۰« یقرهللوا هجرت هی هجزسْارف ۲ ۳۰ هلناونه یر ۰ « حاضیا 3

 .ردشفل وا رشت هدسراپ

 ها ینطصم ناطاس
 ۱ اشا م رکلادبع

 هد۱ ۱۷۳ هدنرصد ثاا

 ندهرحم یاسا شا قااشاپ نادوبق یآ ترد

 یوکناتسا ج 10 قآ هلا اغود «بولوا
 یقاط كنیک ۰ هدلاح یفیدلوا زادنارکتل هدنکنوا
 هدهغلار هدهنفس نورد ؛مدن رتکدتیک هت زام هعج

 ه هطلام «هلذخا ناتو «لتق , یس دنک ارسا نانلو

 .ردرلشعا رارف

 E ترا
  eیتفبلخا |

 نرف یح کیا نوا | د
 مه دنخ ران AE « بولوا ندنسایدا و الع ی رم

 الع ریھا شم ی ربع و ؛ شم گو

 < هلا هدافتساو ذخا ندنسابان *یغلادبع حو ندنس

 هدر ونم هدم

 ندقدنازق لوط دب هد [شناو رعشو هدهمونتم مولع

 .یدیشلوا یستفم هیفنح هدول هنندم <

 روث:ه و یدو اف هلړس هل اسر رب هدنهح قه رح درب رح

 تافو هد ۱۱۳۳ .ردراو یراثآ لبخ ر موظنم و
 .ردشا

 نوا (-- دیس)
 نرف یعکیا

 بولوا ندنناداس ماش قشمدو ندنسادا یره

 - انا ۱

 ناسل .یدمهلوا مولعم یاذو جرات بوف وط هدنخګر

 کار وش «بولوا یسهق ار راعشا قوچر هدسیع
 :ردندهل هوا تس

 ما هز E معركلادبع

 -یدا فارشالا بق هدرو ی را

 ءام قر مدد صغ فهفهمو الا

 یال الا هناضب ین نشا
 یرن هبدخ ءافص فطلل اندک

 ساق الا نم اهفلخ صام

 ودساندا ناتس دنق

 گواه مرکلادبع
 هدنرا ۱۱۰۸ « كرهرک هنتمدخ هدنرفس دنه

 هردشمزاب نح رات كملاراشم هلناو:ء « عقاو ناس»

 ندنرلخروم ناتسدنه

 یعچوا نوا «بولوا
 -راف ناسلو ؛شغلو تابحرب هدنطساوا یرعه مفرق

 هلا ینارد هاش دجا هلناونع « دا خیرات » هدیس

 خرات» و « راهدنقو لباک هب رام 2 و نح رات كنس رلفلخ

٤ 

 ۱ یسم مر کلادبع



 3 ب ع

 2 4 رک د هل رنا وع « باحال ةف باعب

 .ردشمزاب

 a ینایرچ ۸ اشا ردا مرکلادبع
 ناربشم ن رخ تم

۲۰۵ ۰ 

 |  هبصق ناپرچ یهدنلبا مور « بولوا ندهیلع تلود

 هک لندقدقح لنده رح نونف تک . زدن دک

 نالا و فسا ازف و لی هدهناو ید تدم ۷

 عطق ارم هد هب رکسع تم دخ «كر هی ملت ین رلن اسل

 تبیریشم هدیناخ زی زعلادبع ناطلس رود « هلرنارم
 - هنل ون هدر هبراحم قوعرو ؛شعا زارحا قتسهنر

 كوص .یدیشلو ترپش هلمتماقتساو تناتم «قر

 ینادناموق موم هدنتهج یبا مور هدنسهبرام هیسور
 یثراق هنبزواجت ییهنوط تكنیرکسع سور «بونلو
 «قرهنلوا لزع «ندنکیدمهنوشود باص ریبدنرب

 ۱۳۰۰ و ؛شلروس ا هتماقا هدسودر هدد

 | تافو هداروا «هدلاح یغیدلوا نسم یخ «هدن را رات

 ۱ هدنرلت ریشم رلت اه یودرا تقو قوحر .ردشعا

 هد۱۲۸۸ هدنناخ زر زعلادبع ناطلس رود «بوالو

 نوک ید هد ۱۲۹۳ «نوک ید نوا یآ یا

 نامز دلمدنفا یا ناخ دی ا دیع ناطلس و

 زکس نوا هللا یآ کیا هد ۱۲۹۳ هنن هدن راتنطاس
 رکسعرس نوک ییآ نوا هلا یآ شب ًامج هک نوک

 قلا نوا هد ۱ ۳ هدساخ زل زعلادبع ناطلس رودو

 ندنتافو ناشاپ رص و ؛شغاو یرظان رحم نوک
 ژارحا یاوتع یاراد رب او کما کو
 . یدبا تاذر ینوکسو یفآ ك

 ن كب غلوا نب س ازریم) ۱ فطالادبع
 روهش+ ) كنل رويت نب خرهاش

 «هلغملوا مدا رب رادرکدب وزسریخ «بولوا لقوا كکب غلوا

 « دار هديا لت یز زعلا دبع ازربم یردار و ی رد

 یآ قلآ زکلاب «هدهسلا شا طی یربهلا ءاروام

 "هل وتقم هدنخ رات ۸ ۶ ء ص ندد روک تموکح

 .ردشعا تافو

 اعم (یدا دنیلا فسو ن ( ۱ فطالادبع

 «بولواندننخرومو ابطا ربه 2

 هبجزسنارف ندنفرط (یماسود ) ویسوم روبشم

 نٍا»] ءردیبحاص كنخرات رصم نالوا شادیا هجرت
 [«هللروس تەجاص هنسهدام « دابللا

 ۱ ردا
 دس دق هدنخح رات ۷۸٨ «بولوا ۱ ۰

 دنا سارخ و ؛شهروس تموکح هنس ۱۳ «بولوا ۱

 ره در یر ندا تلعلادع ۱ ۰ 1 “ ۰ ۳
 ۱ ٤ 2 فلاطل» هنس« یونم» كمور یان

 ر هلساونع « هغللا فا اطل »و و حرشد هلساوذع

 هردشم زا

 E 4 0 و ۱ فطالادبع

 شم زاب یخرات نارا رب هلیناونع « خیراوتلا بل »

 م دم | یماطا فیطالادبع |
 ت

 و E لیخر .ردیل صح ء«بولوا ندنس

 افو ۱3م ندنرات ۱۱ ٩ .ردراو یراعشا

 5 ردندنرامشا لج ترب ییاو وش .ردشعا

 3 هقابتشا روط قوف یلق تیج انو
 ۱ افک اهلدع حري ۵ لول

 il تدما دق لیلب

 ذم تلودو یلغوا تیاخ اا یمن

 ون هاب یا نب كب یهاش نالوایسوم تندر
 1 هناخ هللادبع یردار هدنخرات ٩ ۷ .ردس

 . .ردشقا راهرام قوچرب هلا هوفص كولم
 جرلا دی ن ا

 ۱ م ۳ ۱ یم فطالادہع

 رز

 م جش رو کت ندک دتا مولع لیصحو ؛نش

 ؛ شلوا لخاد هفوصت قیرط ۳

 ر بحاص هدنندوعو تعرع هعح یناخ ندلانز

 ۱ بودیا تم نع هنأسارخ هدنرارب هلغلوا رفتم

 ل لوالونشم هلداشراو تولخ ه دنس هبصق ماج تدم

 ندتماقا تدم رو «هلتدوع هقشمد هدءب و

 4 خم رات ۸ ۵و ؛ شلک ههسورب ندارواو هب هنوق

 هلا ناس ف ةنعلا » .هردشع | تافو هدروک ذم رمش

 . ردراو یل اتر هلساونع « بتارملاو تام

 داه نب بطلا دبع نب د

 7 واک اع

 لا رد كنصدنفا ( ملص) نیلقملا دیس (بک ن

 وص ینیدلوا یلغوا یحنوا كننرد « بولوا
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 ا

 بلطل ادبع . رب دنا دلوتم ندانآ ار ارز

  8ییڈروک ن دغیرق ءدقو یب دار
 لفوانوا كج هدبا هعفادم یتسیدنک.«هننرزوآ تمل

 همانصا نانلوب هد نجما كهللا ةبمك ىر «هسرولإ
 یسعن وا كندالوا «ندنغيدلوا شا رذن کما
 كمريتك هنبرب نح ذ «هدنغیدغوط هتلاد-بع نال

 ر هلسراشا تنها < هرزوا ت تیاهاح تداع «لوک

 دلکم زال یحذ كهالادبع ندنتاوصا كحادقا أ 5
 ندربخ ات تدم رب ینسارجا ثیو و ؛ شعا جا

 ر هنر « هلتعح اسم هب هنهاکر نانلو هدربیخ هرثب

 هلهحو وو ؛شلوایضار رانهاک یهدهبمک هنحذ هو

 .یدیا شل زوق ندحذ هللادم ۱

 ین هلبا باععتسا یقتسی دنک _بلطلادبف یرد < ا ۰

 ب فانم دبع نب بهو نالوا ید س کا

 ی ( هلاه ) یزق كسهو یردارو نوجا هللادنف

 ندر یحاکت كنسیکیاو ؛ شتسیا قوا 8
 . ( ماص) تانناکرفف ندنمآ ها ةنادبع «بونلوا ارج ۱
 9 هزج ترضح ند هلاه هلا بلطلادیف و سعد ۱

 .ردشعا در

 یرلماط ندنفرط یردب هللادبع ترضح :نکیآ لا

 دنوک ههندم نوجا تراز یییدع ین نانلو ٠

 هاش نر تر هدهدتناور رب و كو

 4 جت هڪ اوا لصاو هب هس دم هدنندوع « بودم

 «كر هل ردنوکر ب ز یردارب ۰ نل ربخ ند :

 هد ناخ تن (هغلاب) یتشعن و .شفل و رضاح هدننافو

 تدالو 6 هروک هااور یاوفا «یافو .ردشعا “رق

  .افو .ردشلو عوقو لوا یآ کا ندون ت

 | هدنشاپ زکس یرکی هدتیاور رب و شب یرکی هد
 | هدنهجو كمللادبع لوا ندزالوا لماح هنمآ .یدآ

 | هبهنمآ كرون و هرکص ندلج «بولبروک رو
 هردو ییدک ۱

 - وا یمسا كتاوذ قوحر ند هام ۱ نا

 ینا هجورب یرروپشم كا ء بول :
 ن ثوفپ دبع ن مرالا-ن هّلادبع ) :روالوا

 ترضح نیلقثلا دیس ما هک( یرهزلا یثرقلا بهو |

 ینوک هکم څخ .ردیسهم كنبردپ بهو تنی هنمآ

 | زوهنر «ندنکب دنا هارا هنهاکو نګ هود رادن

 هنشاب رم نوا

 | یا( هنمآ ) یزف كنو « كرهدنک هنناب كەر

 ۱ هزس دنفا ( ماص ) اسلا دبس هم

۳-۹۱ 

 ۱ یردب یغا هتسخ .ردشعا تافو هداروا » قر# :

 د تب كف

 ترشح و ؛ شغل و رضاح هدنسازغ ربیخ «بولک همالسا
 رکب ابا ترضح هدمب و هزعدتفا ( ماص ) تان اکر خف

 قوثوم و قداص .ردشقا كبناک هب ( امر ) رمو
 5 بناح هعفد قوح را همان یغیدزاب هلغلوا تادر

 . یدرول روس ریه ۲ نزستلردنوقوا ان ده انرتل

Eاملا تاب هدنرانامز ( امر ) ناثعو زن  

EEناسحا هنسیدنک دنرونلایذ باح  

 رخاوا .یدیشم«۶ا لوق یغلبم رب لتیاک نانا وا

 ۔دبع) بس .یدیشملوا یراط یمع هن راز وک هدنرمع

 یدج كابا نب بجاح ہک( جرعالا قاصما ن هللا
 ۰ یدشلوا حورج یتا هدنرب كتاو نع « بولوا

 هک( یوزخا ةريغملا ی هيما یيا ن هنلادبع)
 یردار كن( ا مضر ) هلس ما ند نينموم تاعما

 یلغوا كباطملا دبع تن هکاع ندیهاننلاسر تاو

 هدنماع كص دفا ( مص ) تاناکرغف ادا «بولوا

 نالبروس تراشا هدهعرک تآ ءهلغملوا شفیلا دیدش

 وا اعوش ضرالا نم انل رف تح كال نم ون نل » ۱

 .یدیشلوا لا كنمالک « لخت نم ةنج كل نوکت
 ثرالا 11 ناشس وا مدقم زآ ندهکم 2 هدع

 «پودیا ترج ههر وثم ةنبیدم ربارب هللا بطلادبع نب
 هدنرلانغ نینحوهکمو ؛شلوا فرشم هلمالسا فرش

 وا) س .ردشلوا دېش هدنسانغ فّاط 3

 هلس ین هک (یراصنالا نما سبنا نب هلادبع ی

 ورم وا یر كرلناريق ۳

 تاور ندنسبدنک یاس و راحو هلادص هر |

 قوا ییا ی هنلادبع هواعم وا ) کا

 یکم رکص ندنوا هلبرلازغ ربیخو هیبیدح هک( یلسالا
 «بونلو رضاح هدنتعس ناوضرو هدنسهلج كټاو نغ

 كن هيا یهداروا و «شلوا نک اس هدهفوک هدمب
 لاحرا هدنخرات ۸5 «بولوا یتدیا تافو هرکص دكا

 هک ( مہ دبع ن هللادبصع نداعلا وذ ) — .ردشع |

 ندنفرط یمع یبالوط ندنکیدتا لوبق یمالسا ند
 - رو كنسهدلاو « هلفلخارب قالبح اول[ یدش ره

 - لا هنیزوموا سیراب .بوتریپ هبییآ یماکرب ید
 هیون ترضح دز ء قرهراص هنلب یسرایو قر
 « هلکع د یزعلادبع ء هدقدلروس لاوس یعساو شک

 بیقلت هلیبقل ( نیداعلاوذ ) و لیوحت ههللادبع یعسا
 توالت ننن هلبا زاوآ دئلب . یدیشلروم

 - وا دېش هدنساع كورت .یدردنا کیو مییسلو ۱
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 د ب ۳

 نمدسنفا ( رماص )اتان اک رغف یزاع هزانج « بول
 .اوذ شم ند ها مظاما هدنقحو «شفلبق ندنبناج
 . یدیا شاروم دارا امد رب تحوم یس ەهطبغ ك

 حڅ ربارپ هللردب هک( یعازلا لیدب نب هللادبع ) بس
 تو اط 6 لاح > ا ¢ بوک همالسا لوا ندهکم

 نیم بص ¢ اک ییدلوا ندناڪا ناما لب ابا ص

 نهرادبع یردار هدنسه رام

 باتح هدف و :

 دېش رار هلا م

 تعا_ڪش اا قوف ەدە E هب رام رنا

 «قرهلاط هنجما كنانمشد فص «بورتس وک تراسجو
 لئان هتداهش هدلاح کیدا بوقت هنصخش كټ هواعم
 هک ( ينزاملا راد ن هللادبع رسو وا ) ج .ردشلوا

 یسهریشمه و هطع یردارو هلمسهدلاو و ردن

 خس یسآر ندیوبن بناج « بولوا لثان هتبح ریارب
 ابو ۸۸ « بولوا نکس هد.اش هدعب .یدیشلروس

 . ردشعا تافو هدصح هدنرلشاب زو هدنځ رات 1

 رد ندا تافو دوم كا كب هبا ی هدماش

 .I ییا ن هللادبع « | ( رکب ییا هتلادىم ) س

 بوت ن هللا دبع ملسم وا ) سس [.تمحاص هنشهدام

 هنیدم «بواک همالسا هدن ون ترضح دهد هک( اللا

 زا , دا مدنفا ( ملص ) تا کرک یدورو ههرونم

 .هراحم نیفص هدنبو ؛شلو عوفو درک ا

 هدن ر ندنرلانع مور «بونل و هدنتسم هب و اعم ۵ كس

 شع# 5 هالا دع د وا ) ِ ردشغاوا لتقف

 | ترصضح ندنیلقثلا دس *و رهطعم جاوزا هک( یدسالا

 كيلطلادبع تن هما و یردار كن (امضر ) شز

 - راشم ءهلغلوا شاک «هالسا ندیکسا تولوا یلغوا

 راز هللا هلا دبع و دما وا یرآر دار و هلا املا

 تر و هداروا هللادنسعو ؛ شعا ترعه هشدح

 نایفس ییا تن هبیبح ما یسهجوز < هک ا تافو

 دم هللادنصو ؛شلروم جوزت قدیهانتلاسو لن اح

 هب هت دم هلم هلب اع تشه و هل ردار کیک هرڪ#لا

 جرا ر ودر تالو را
 اع ردن .ردشاوا لئات هتینغ لوا لاو «شلروس

 ؛شلوا دیهش هدنسهعقو دجا «بونلو رضاح هدنس

 هدکلر هللا ( هضر) هزه ترضح یلغوا كنسيياطو

 ندیوسباج یرازاء هزانح قرهنللوا نفد هرا صر

 او تراسح هداملاقوف هده راحو ا

۳-۹۲ 

A 
 ٠ هلا ءامص

 هتراما ییس) دنکح یسا اها هر دا هدنناف و كن هب وام

 ۱ E د ب °
 )ریون

 1 و وار ردن هک ( یعناهلا یشرقلا

 اقولوا شا ترجمه هشبح هیمعتلا س
 1۳ ۳ ا بوط هاند هداروا هدا
 لندتداهف درفح ترضحو ؛شعا تدوع

 ۱۳ هر ) رک اا ترضع یبهدلاو
 هنف رط یسهدلاو « هلغمراو ۰( هضر) یا يلع

 8 ك ( مهضر ) ىلع ن ی و رکب یا 1 د2

 هک هردروشم هلرل> و مرکودوج .ردشفل و

 قا ےسا وبا ) — ۰ ردیورم فیرش ثیدح جاق رب
 اطلادبع ی ثرالا نن لفون نب ثرالا نب هتلادبع

 ۳ هدیون ترضح ده هک ( ی عشاماا

 3 ردشعا تب :اور ند( مضر ) ىلع و ناععو رخ

 د ا تنب دنه یمهدلاو . e ناس هدهرص)

 ا قلاب

 ۱ نیز < كرهید ردیوماو یعثاه ءهلغاوا نایفس

 ایما ن 2 ی هللادبع ) س .یدرلشعا باتا

 | رم" قوج هک ( 4م الا سما درم ی رفص الا

 ۳ مثدرعو ؛ شمش: هنتموکح نامز لب هبواءم بول

 ۱ ادیع)--.یدیشعا فرصت مرا یس هناخ کهدهکم

 ت ندءرهطم جاوزاهک (رارضیبا نثرالا نب

 ارس قلطصم ین «بولوا.یردار ك (ثراا تنب
 E هدکدل متک هیون ترصضح را هدننارم

 ۱ الان هللادیع) ت . یدیشاکه مالسا هنس رز وا ه زعک و

 لآ د یمسا لصا هك( یعشاهاا بلطاا دبع نب
 HAE همست هالا دع لندنوس باح «بولوا

 , 3 ن هللا دیع) .ردشع | تافو هدیوس ترضح

 و ند هما یامدق هک (یمهلایترقلا نسق نب

 از هدوع هب هن دمو تعا ترش هشح «بولوا قد

 بارم هللا باس یردار هدنس هب را فل اط م

 4 رق وبا یردار هدنسهعقو هماع هدناور رو

 دح یا ن هللادبع دم وبا ) س .ردشلوا دیهش

 و ندنواو هدنرلازغ رببخ و هیبدح هک (یلسالا

 هرس رب ندبوبن بناج « بونلوم رضاح هدناوزف
 ۹ ۳ هدر ۷۱ .یدنشلروم بصن دما
 ی هللادبع هفا دح )و .ردشع | تافو

۳ 
 | منر) رم تب هصفح هک ( ی ی هل ین رتلا

 7 يق هلبا هفاذح ېب سینح نالوا یجوز یک ر



 دهع .یدا شروس لاسرا هنوز 1

 « بوشود رسا هنيلا كرامور هدنقوراف |

 « درهدنا تناعم راهظا یراق هن | كب دم ق

 ندنیلسم یارسا جاو ؛شمها لوبق یراق
 هاتسر یرکسمور «نوحما صیلخت ۳

 ترضح تفالخ . یدیشلوا یقار کیا

 وا) س . رد شع ا تاقو هدرصم هدنروُ

 و

 هن «بولوا ندایقناو ند ها یالضف هک (ی و
 بق XI) لک هک یردب نالوا ندا

 یهخا یسهعقو دحا «ردفورعم هلساشخ تا

 دوش هدهروک ذم ةعقو نوک یر 9 « شن

 هدنشاب ید هدو ترضح لاحمرا هّلادبع . ردش

 ثیداحا شعبو «شلوا لئان هتبو تور «بو
 دیزب هدنسه رعش هنس ۰۱۳ .ردشعا تاور هم

 ندیا تعس هرز ی هللادبو هلب رکتسع تب هنو اع

 رام (هرح ) نالو عوقو دن را هدم ي

 رانا وا دوش هد

 ا ندو لوا دېش یسهلج بوراقبح ا

 هنا كدیز رکسع «قرەرق ىنىق كلكف
 ج هردشع | هدهام ردق هب هم را هدا دو ؛ش

 ىشرقلا

 ما یزبق كلطاادبع ن ریز یسهدلاو هک ( یھ

 ء بولوا یعشاه یخد ندفرط ییا هل فلوا 2

 تا)

 بلطلادیف نن ثراجلا ن همسر نب هلا

 .رد عا تاور هع رف ش

 كيالا دبع نر ندارمش ریهاشم هک ( یور

 هللا لوسر باج «بولوا ری یمسا هدتیلهاج .ردن

  وذ) یردب . یدیشلروس هرم هللا دیه ند (ما

 هدتیلهاج ییدنک . یدبا بقلم هلیبقآ ( ی

 ن ثراح ینوک هکم 2 + بولوا دود هم دل 1

 و الا هیلاط تب 9 1 ا با ما

 ا و ات بصل ا نع زد

٤ a 3 
 ش وا هلاحا هنس هد ېد یخد ۳ قر ترضحو :

 «بوشود ندنت آ «نکریلک هدا دما هدنسهرصام کا

 | ىراصنالا بهارلا ةاظنح ن هلادبع ع

۱ 99 I E ادتا 

 | ىشرقلا ةريغلا ن همر ىنا ن ةتلادبع نج را

۱ 

I E O ELE : 
E td N ۱ 9 ةحاور نب هللادبع دم وا) س . ردشعا تافو | هشبح هلا هلفاق یعکیا «بولوا 

 ا ا نديون تاج ه دعا و ؟ شا

 ندهباح ءارمشو نامع هک (یجرزج ا یراصن الا

 هدنرلانع رخو هسدح «قدنخ «دحا ءردب «بولوا

 ۰ دے ھاو دم هدنسهعخو هومو «شفل و رضاح

 ۔اصا كن هرس نالبروس لاسرا هروک ذم یانغ

 بلاط ییا نب رفمج هلا هئراح نب دیز .بولوا ندنس

 هجرت بحاص ییلسم یاول « هرکس ند ( مضر )
 هنحوآ یناق ناق .بوللهراب هدهلح كلباو ؛شلآ

 هنارننضف «هرکص ندکدروس هنیزوب قرهالپوط
 مظن وش .ردشعثاغوا ردق ه هحأوا دیهش ءهلموحه

 ار دیر امشا و

 یوع ییتقالا سفن اي
 تقل دقق تشع امو

 هدهراحم یاتنا

 تلصدق تولا ضابح اذ ]ده

 تيده امهلعف لیعفت نا

 تنقش .دقف اترخباخا نانو

 -اشم هک (یملا یشرقلا یربغرلا نم هللادبع )
 ه صددفا (ماص) تان کز رز هدتیلهاحو قدارمش ره

 قوحر «بولوا ندرلن دیا ضغ) هدایز دا هزل سمو

 ا «بوجاقهنارګ هدهکم جو اوس را هب وه

 بدع ینرارف و كنسب دنک ا اک تبا ن

 ترضح دز 6 هش رزوا تاسا قم توس هدناسمز

 هاوخ رذع هلع دقت رل هح دم ماطر « در هلک 4 یو

 مس یدار وه «ردعلوا فارعم هامالنسا فرو
 ۶ ردن دنس ه دیصق کک وس هده رص وا

 مومو لبالب داقرلا اے

 مهب قاورلا جم ليللاو

 ماال دجحا نا ینانا اع

 موی" یاک تلف هی

 اهل اصوا لع تلج نمرهخای

 ا موشغ نیدبلاح رس هناربع

 (یعشاملایثرقلا باطلا دهم رب زلا ن هللادبع) تس

Eندههاص نامعث ,بولوا یون بانح *هداز ی  

 «بولوا هدنشاب زوتوا هدي ورن ترضح لاحت را .یدنا

 - رام نالوا یثراق هرلمور هد قش دص ترضح دهعآ

 دا او ؛شمرتسوک تراسح هدا-ءلاقوف هدناب

 لتف هدهژرابم یتجاق ر ی ءاسور هدنس ه را

 ی.یشک ن وا زکس بر رو سه مور E ندکدتنا

 ا ندر هګ رح یغیدلآ تىق , كر هدا شک

 هدنسهرا یراهشال دارلنوا یثعمن . هلفلوا دېش

 هللادبع»] (ماوعلا نب ريب زلا نب هللادبع) -.ردشفلوت



 د ب

 ن هللادبم ) — [ .تەجاص هنسهدام « رب زلا 5

 هلس ما نينمؤملا ما هک ( ید لا یمرغلا سو

 كن ( هیما ینا تن همرق ) یسهریشمه تن (اهضر)

 نا رق یردب .یدبا ندشورق فارشا بولوا لغوا

TEEوا ندنهورک نيز زمسم نالا :روس تراشا  

 2 شغلوا لتف قرهلوا رفاک هدنسه را رد «بول

 هدنس هعقو یتدامش ك (هضر) نام ترضح ین دقو

 ه صدنفا ( ملص ) لوسر ت د ردتعلوا دیهش

 - وا للغوا رب هدنع-ا دیزب . یدردنا كالن ذّوم ا

 هربزلا 1/1 هالادہع هدنشامز هب وام ن دز «بول

 تب را لتف هدننایم هدم لها ندنا تعس

 (یجرزذلایر اصن الا هيلع نب دز ن هالادبع دوا )

 هللالوسر ترضحو هک هنسر نده ون ترعه هک "

 | یغیدرویب انب یترلفرش دجسم كرم دنا ( ملص )

 ار ناو تقاعم
 یشاح لال, نالوا كالام هن وص نسح «هدکد سا لش

 هدیون روضح «بور

 ًارابتما نکن وک وا «هلغمرور صا یقسللوس ۰ (هضر)

 دم وبا ) سس . ردشمالشاب هنعوقوا ید ناذا

 هک ( یجرزلا یراصنالا ےدام ن دز ن هللادبع

 .انغ دحا بولوا فورعم هک د ( هرامع ما نا)

 یردار باذکنلا )و ؛ شفلوم رضاح هدنس

  ندنفیدلوا شا دیهش كر هسک هچراپ هچراپ ییبح
 لخاد هرس یه بنتصم تی شج و نوجا رات ذخا

 قفوم ها لتق هلدب یدنک ی وقص «بولوا

 ین ام هلبا مع ی داع ی-هداز ردار .رد لوا

 نجرا دبع وا ) س .ردرلشغا, تاور ندي

 نآ رق تغارف هک (یوزخما یثرقلا تاسلا ن هللادص
 «بولوا فورعم هلږ ةا (؟یراق) هلغلوا یتراهم هدعرک

 هدتیلهاح ۰ ردناذ و ندا ملمت یئارف هب هکم لها

 شفلو# ی رک لیوا (مهاص) تانا ر

 یا نب دعس ن هللادبع ېګ وا )س .ردنوص

 یشرقلأ حرس

 لوا ندهکم عف «بولوا یردار توس ك (هضر)

 باک «هلئرعه هیون ترض دز « كر هلک همالسا

 شوا یک
 رب رکید هلکن و هدهکم فو لو هدنایرتفم شعب

 یبیدنک .هدهسیا شل و صا هناتف كس مک یا

 افخا ندنفرط رلنوا « كرهدبا اصلا هناثك ترضح

 یغیدلوا

 نافع ن ناه ترصح هک (یم اهلا

 «هلتدوع هب هکم «بودیا دادنرا هدءو ؛
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 دیاشلوا قفوم هنوف في هیش رفاو ؛شغلوا بصل |

( نیصح ) یم ا «بولوا | به ذلا ۱
...Es نکی 

 ۲ 

 | ر هلکه مالا هدنرلف رشد یی هی دم دا صدنفا ) ماص) ۱

NEDO 

0 E, 
 رک كر هلبروتوک هبیوبن روضح هدمب و ؛شادیا
 "وا نیتمو تباث هدنهالسا هعفد ولو ؛شاروس وغم

 ؛ شف و هدنتیعم كصاعلا ن ورم هدنعف رصم «بول

 8 رصم ندنبناج نام ترضح هدنخرات ۲ هو

 9 هدنعوقو مایق هدنماع تام ترضح

 یا باتش هدادما .قرهفار لکو هدرصم یاشه

 E روک ذم كهف ذ> یا نب د# هد هسیا

 9 هند وع , هل ۲ رخ ی وک دشا طیض یرصم

 ة٥ ندننیدمهلوا لخاد هرصم قحن .بولوا
 «بولیکچ ه هیقرفا ابو هب هر هدتاور رو
 نمرات ۳۰ و ؛ شلاق هداروا نیکد هنت داش لی مع

 هدهو ۰ (هضر) ی ترضح هن « بو دیا تافو

 ۳۳ دیعس هلل ادرع) بس. ردشعا تعس هبهبو

 «بولوا مکح یعسا لصا هک خرم الا

 هم لهاح . لیوح ههللا دص ندور

 وب فا مالس الا دعب « بولوا نداتک

  TT er 7و 7 <
۳ ۶ ۲ 

spy" و. | — 
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 صامل

 هرقلا باج

EPاا ¥  

 سان ردیو : ٤ اوا AAT ملم هب هنس دم ا 1 1

 7 یو هماع و هوم هدتاور رکید

 EE اسان ۱ را
۳ 
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 ك

 اک تالا ضعب هدنقح و ؛شلروس هی 0

 ك ۱ هعق و یتداہش كبامع ترضح .ردشلوا لزان

 734 یعالک هدهسیا شتا دنیو حت قوج ر هقلخ
od 

 هردشعا تافو هدنح رات ۳ , یدشمامهلوا

 دنج وا هک ( یماعلا لمس ن هللادنع لمس وا )

 3 لوا ندرلناک همالسا لوا كا «بولوا یردار

 3 . هبهکمو ؛ شعا ترعه هشبح هلا هلو اق یعنکیا

 اب «e ندمالسا ندنفرط یرد هدنند

 3 | مک ینمالسا ینمی تقفاوم انروص «قرهنلوا
 یوم 9 دزن «بودیا رارف هدنساع ردب و

 3 3 هاج ناو کد رکس ندنواو هدارعو «كر هلک
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 ثخ ول نددومشهدنس هعقو هی دح و ؛ ؛شفا و رضام

  EGناما «بو دیا تعاغش نوچ ردن 7

 ی | نوا. رعه هردند هب اص یالضف .یدشعا

 رس ا تافو هدنشاب ۳۸هدنسهعقو هماع هدنل ۳

 مقف ریه اشم هک (یرهزاا یثرقلا تاش ن هتلادبص)



 ۲ ۳ و

 د ب 8

 هشاح ماللس الا دعب «بولوا یدح كنرهز ب تا

 E لوا لد بوس ترعشهدنندوعو ؛ شا ت

۳ 

 یردار «بول د رکا هللا دف کو .ردشعا لا

  شفل و هدنفرط راغ ک هدنسهعقو دحا رفصا ا
 لاوغص ن هللادبع) -.ردشعا تافو هدهکم ك

 «بونلو هدنتیمم كربلا نم هّلادبعهدمب هک( یک
 < هدهسلا شلرو ناما هنسب دنک ندنف رط -

 ش۶ اتام هدنفارادفرط كريز نا .بویقا لو
 ندارواو ههندم یعوطقمرس بوالوا لتق ه لر

 هتلادیع) س .یدنا شاردنوک هناورص نم كالا 3

 یاهد تکرب هک (یجرزلا یراصنالا ةلط یا
 «بواکه اند یروکذ دالوا نوا هللا یون ترش

 ه دعا «بوالو هدب وا ص ترضح تبعه هدف

 یشرةلا صام نب هللادبع ) س .ردشاوا دده ه دسر

 ةع لطلا دبع تن مکح ما یسهدلاو هک (یمشبقلآ
 +( هضر) نافع ن نامعترضح ,بولوا یون ت ۵

 .وط هدو ترفح دهع .یدیا یلغوا یساد ِخ

 یسلاو هرصب هدنتفالخ نامز كناغع ترضح بوق

 هدییدنک ,بودا نیزتْو رامعا ییهرصب و ؛شل ۱

 هلسهش تناسارخو ؛شعازق هرشک كالماو لا
 . هدیا حف یناتسلب از هل رلف رط ضم) تكسرافو یا

 هفیلخ صا هدندورو هبهنیدم نوجا یافا كر

 .یدیشعا سقت لاوما قوج ك هنتاقلمتو ابرقا هللاا

 ترضح «بودیک هب هنب دم هدنداپش فاع ت

 توعد هءرصب ی( ممضر) ريزو هلطو شنا
 هماش هسولغلا دمب .بوالو هدنس ه رام لجو < شا

 سما تفالخ دارت ك (هضر) نسح ماماو درکح

 او هرهب ندنف رط هو اعم > هن رزوا یلط «بق ما

 هنس جوا ید هعفد و « قرهنلوا فن هنکلل

 یثرقلا سابع ی هللادبع ) و كللاو
 |. هتسهدام « سابع ی هللادبف »] (ی

 ا ىشرقلا دسالادبم نت هللادبص شا
 ( مءاص) تاتا ر فو لقوا كياطملا دبع ڭا 2

 ۱ بو را یردار توسو یغوا تنم هم دا 1

 نیاسرملا دیس نوا ندنوا ھو نرو ہم هنسیدنگ

 عاشوا (E 5) رهت نوا هو 8

 بولوایسجر نوا كرلناك همالعا ادق ۰یدم

 «شعاترعه هشدح رارب هل رلت رضح همس ما ىن
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 شا لارا هدهتندم |

 د ب

 هدعب .یدیشلک هارد لفوا ر هدنعسا رم هدارواو

 رضاح هدنرلانغ دحاو ردب .بودا ترعه هب هد دم

 اعلا هبلاط وبا یسیاد هدهرام كو_ص وو شف و

 یجکیا . یدیشفلوا هباخ ندشرط تیوب ,بودنا
 -وس یون فیرشن هتریشع هونغ هديره لاس

 یجدرد 5 یدیشلروس لکو ت هدهندم هدقدلر

 هدنرخاوا هنس یحچ وا بو هدنلئاوا یرعه لاس

 یسهجوز هرکص یآ چافرو ؛

 جوزت نمدنفا (معلص) نیاقثلا دیس ین رلترضح همس ما
 بنز  هلس « رم یدالوا تان هلس وبا «قرهروس ۱

 هک (یجرزذا یراصت الا یا ن هللادص ن هللادبع)

 یا ن هللادبع یردب < بولوا ندراصنا S8 | یسیدنکو ؛شعا نیعت هدهتفو نآ رق تئارق یم

 یال-ضف یک < هدلاح یی دلوا نیقفاتنم سر

 ندا نوجا كعا لف یترد تح «بولوا ند هب اه

 وس د كه اتش هلا یکی دتا باط ی یوم ترضح

 ص اإ « بولب ريو ید 2 هدنسانع دحا .یدیشمالر

 تفالخ . ید شمر دباب ندنوتل آ هللا یون ترضح

 دیهش هدنسهعفو هماع هدنامز قیدص ترضح

 (یموزخاةیما یبا نت هللادبع ن هللادبع) س .ردشملوا

 ىسەداز 3 كن ( امر ) هس ما نینمؤلا ما هک

 هدنشاب ا هدب و-ہن ترضح تلحر « بولوا

 ۰ یدشعا لق فا رش تب دح ر 6 ه دلاح یغنیدلوا |

 یا ن هللادبع «| (ناْمع ن هللادبع 5 هللادبع ) س

 رگ ن هالادع ى هللادبع ) س [.ص هنسهدام رک ۱

 « بولوا ینوروت هكمظعا قوراف هک ( باطلا
 تاور فا رش ثا كلح 9 « شلوا لئا هست

 OY تراس نادلادبع ن هللا دو تستر دا |

 « بولوا یرد یا كن رلترضح سامملا ن هالادص

 نا هنااراشم نانلرب یالاو نع ند وضن بناخ

 ندنفر ط هيوام «هدلاح ین دنلوب هدذتعم كسارع

 هردشل وادی ندنفرط ة 1 رشت ر

 وم هک (یذهلا دوم ن هبتع ن هلل هل ددع)

 باح < بولوا ی-هداز ردارب دوم ن هللادص

 . وب ما دقحس ۱ هدراکابلاو ضعإ ندقوراف ترضح

 بز و .هدهسیا هيف فاتخ قبض .یدیشلر

 هشبح ق آ . زا لاق همش هدنتص ,هسیا جاگ

 نک اس هد ههوک :رانک 1۱ اوا مگ یاور یرعه

 هللادىع) س . ردن دایةفرب هاشم هللاد ب٥ ییغوا «بولوا



۱ 

 د ب ع

 عنار وا هک (یجرزلا یراصنالا كيتم نب
 هدرلازغ دحاو ردب .بولوا ندرلندبا لتق ینیدوبم

 دېش هدنسهعقو هماع هدهد تاور رب و < شغل و

 تعم هدنسهرام نیفص هدناور رو وا

 نافعن هللادبع) .ردشفل و هدیوضت ص ترضح

  هدام « قادص درک وبا »| وه تل

 هک (زاذ. ن نام ن ؛ هللادیع) کر |

 ك (ملص) هللا لوسر تنب هبقرو كدب رونلایذ ترضح

 یشرقلا مام ن

 ٠ تەح ا ص هرس

 اروا هدنرلت رعه هشبح تنامملاراشم ,بولوا لغوا
 هدنشاب یا هک ندنرلتدوعو < e هد

 هراز نمد فا ( ما صب ) تانب اک رخ

 .یدرلشمروس عضو هني دق هلب رالا كرام كر هنا

 « رم ن هللا ده 2 .(باط ان ر نت هللادىع ) س

 و رم ن هللادص راح وا ) س ESL هر توام

 هدنرلانغ هنشعو ردي هک (یلسلا یجررالا یراصت الا

 | ور ء بولوا دېش هدنسانع دحاو «شفلو رضاح ۱

 شفلوا نفد هرازمرب هللا حوا نب
 ندنسز دنکی بغوا «بولوا یوم هیون ثیداحا ضعب
 ی ورم ی هللادبع دم وا ) س . ردشع | تاور

 ۵ ددقح .یدیا

 همالسا لوا ندنردب هک ( یم۲ا یشرقلا صاعلا
 ا ندیهاندتلاسر بانج گرارم م «بواک

 نانلوا و , شا بلط ینرلب ون نذا «هرزوا قمزاب

 .ردشمزاب هفرشتداحا قوح كم هننرزوا هدعءاتسم

 ۱ ندنسب دن گم هجرت تحاص ( هضر ) هر ره وا قع

 هدیبس كيوو یکی دتا ظفح فد رش ثا دح هداز

 ۳ ماش . ردشلا ناس یغیدلوا یعا رب رج و دہق

 « بونلو هدنتیعم كصاملا ن ورم یرد هدنح

 نیفص . یدبا یرادقاعس كنبردب هدنسازع كومرب

 تاتو «بونلو هدنتبعم كنیرد ید هدنس هعقو

 شا عانتما ندکغا برح یثراق هیوضنص

 نو ترضح یایاص و یثراق هنمارا كنردیو
 هکر دب كص دنفا هانیتلاسر یردن «هدهسوا شلخا.داع

 راطخا ین رلق دلوا

 مست | هنادیم ,كرهیمهدبا تراسج هتفلاخم هديا

 نیلسلا لاتقلو ىلام بوی | لامعتسا حالس «هدهسیا
 نوکر روم ی یاو شیدع الو كرد
 ماما > نکیا روروتوا هلا ضعب هدهرونم هنیدم

 . رکید .هلیرامر و مالس بوک زمدنفا (هضر) نیبح
 ورم ی هلادبع < هدلاح یرلقدلآ یترلءالس یرآ

 شمروم یعصن هد توا تعاطا

۳۰۹۹ 

 هنلوز كنسهع رک تبآ « هباع مکاجا ام دجا |

 ۰ رد رت كرلنالو| ۱

 ات و هر ایفا شا تقی
 را

 ءو» هرکص ندکدک ماما ترضحو «شغا توکس
 رضاح هدمب « بود « هناکریو هللا ةحرو مالسلا
 کوس كا هیاعس لها هدننب ضرا لها» :كرهنود

 [سکره < هلیسعد «؟ یمهرتسوک هزس یه دلوا ےک

 نم ندارو یدعش» « هجبروص یةیدلوا

 اک یر ندنسهعفو نیفص هک «ردناذ

ANEعا 9 یلوا یضار لندن < هدلاح  

 لادن عماس هنرزوا كونو ؛شعد «ردیلتعف ندنش ره

 ۳۲۱ كماما ترضح « بورک هیارآ یبیضمب
 ؛شلوا هاوخ رذع هلب رلع |

 : هللادبع اب » : هدقدنلوا رارک: هدماما روضح

 (یثراق همردب و اک نوت هدنیفص هدلاح كکی دلس
 7 س 6 یدیا لضفا ندنن مردن هکو بلاح ء دنا برح

 هنیدلوارومأم هلتعاطا هنبردب ندوب بناج «هطرلم

 تی دنلوب هدننابم نا اقم هدننفص اذهممو «نأاس

 دشا نکا حالس لامعتسا الصا) هدلاح
 EC هدتاور رو «هدرصم هدنگرات ۳

 3 .هالادیع) س .ردشعا تافو هد اط ابو هدهکم

 | یردب كركبو همقلع ندربهاشم هک (ینزلا ورم

 تلف مهلءخل كوتا ام اذا نیذلا ىل الو » « بول

 ه دلی وس هدد و

 ۱ هاور ندنسی دن ڪک یرالغوا

 ۱ 2بم رع هک (فوع ی هللاد,ء) بس ءردرلشع |

 ۱ ۴۳۳ ۳ الاب

 (یدزالا طرق ن هللادیم) س . ردشلک هءالسا

 ۱ بونلو رضاح هدنعف قشمدو كومر هک (یافلا

 2 وزن هلصوصخ همان ندنف رطنایف-یلا نب دیزب

 هدعب و حارجلا ن هدسع واو ؛ شاردنوک هنی ھن دص

 ٩ «بولب ریدنل ون هدنکللءاع صم ندنفرط ه و اعم

 (مالسالا لق .ردشلوا دیهش هدنحوتف مور هدنرات

 ر لاق ن هللادبخ) س .یدیا ناطبش یعسا

 ا < هدام « یرعشالا یسوم وا » ]

 و هک (یصالا یثرفلا هز ن هالادیع) سس

 | (هضر ) بلاط یبا نب رفعج ,بولوا ندهباص
 ۱ شدم هدون ترضح تسعم هدمب و هشبح رار

 رای قوچ كب هدنس هعقو هماع و « شا تره

 مب ن هالادبع) س .ردشلوا دیهش بول[

 رد نالوا یمعا هک (ینرا-+ا یراصنالا یطیق
 :قدنخو دحا یسیدنک «هدلاح یغیدلوا ندنقفانم



 هده دع ینا رسج و « شلو 0 را

 کیا رکید .ردشلوا دیهش ربارب هند یر
nر دن د هب اعم  . 

 | هرازف هک (یراز

 ۳ : نخل روش ناجا + ( بشر ) ما 2

 «شفل و هدنح وتف ماش« قر هل روس قاتما ندا ما رام اش

 «گك رهدیا برح هدنتسعم كي هبوا-م هدنس هعق و زاغ

 ةدعسم ن هالادرع) ڪڪ

 نديون بن اج «بولوا ندنسارس

 ؛ شمرتسوک تدش هدلاتف ید یثراق هری زلا 8

 نا هللا فوم ن نر دبع ن بعصم٬ هدر وب

 نادیم اهد رب ء قرهنلوا حرج ندنفرط عود ی
 (یلذهلا دومسم ن هللادبع) س .یدشمامهقیح هر

 | .تعحاص هتسهدام « دوعسم ى هللادبع ]

 هک (یودعلا یثرقا دوسالا نب حیطم نب هللا

 تان اک ر بواک هاند هد (معلص) هللا ل وسر

 , دیز و ؛ شعا ت ف 9 وز

 هاو نما و ۳ طاقسا ند
 و یسر دراصذا هلظنح نب هللادبعو كرادشو ر

 ۹ هدنرلقدلوا بولغم هدهرلا مو بوق

 ا تفلاخح یاول عفر هد

 هدام لاو ی كاللا درع ٤ بودیا قاعلا هربب ژ

 هی هحنآواءرصاحم ندنفرط فسو ی جاج رم زلا ۱

 .زدشلوا دف ةد و شا

 نب هالاد,ع نالوا ش

 نا دعس هدنس هعق و هيس داق هک (متعلانب هالادبع)

 ء بولوا ندنرارادرس لوق نر: رضح صاقو ی

 رو ؛شوا را هنڪق انکو ندنبناح هبلار 3

 شا عف یخد ینرلتهج یونینو لصوم هدشاو
 هک (یزلا لفغم ن هالادیع درعس وا ) دنا 8

 هدهشدم <« بولوا ندرلن دیا تعس هدهرهشلا تک

 الو» هدنرلقح .یدیشلوا نک اس هدهرصإ هع

 مکلحا ام دجا ال تلق مهامعأ كوتا ام اذا ني دلا ىق
 یسهعر ک تنا « ممدلا نم شیفت ممیعا و اول و هل

 باطما نی رع ترض و ندناکب نالوآ 3

 مانعا هبهرصإ نوجا ملعت یعالسا هقلخ ك ( هضر

 هدنع كنب رېش رتسآ «بولوا نده اع نوا یتیدروپ
 راس و یرصب نسح .ردننریک لوا كا ندنسوب
 ۵٩ .ردرشعا تاور ندنسی دنک نوت ريهام

 تافو هد رص هدننامز كداز نب هللا دبع هد

 ةزرب وا ییزاع هزانج هنیرزوا قیصو « بود

  E ۳ی ۱
 ثراح نب لفون نب هللادبم) س .ردشلف یلسالا

 تدامس نامز هک ( یعثالا یثرقلا بطلادبع نب
 هدننامز هواعم .بولک هند هدو ترضح ناشن

 هندم قرهلوا یحرب ندنفرط مکح نب ناو

 اشم هزمدنفا ( معلص ) تانئاک ر فو «شلوا یسیضاق

 .اور رو ؛شعا تافو هدنگرات ۸ .ردشفل و قم

 هدنتیبضت قووم هتیدم تا هوامء نب دیزپ هدتن
 رام هک (یسعلا رسا نب هللادبع) -.ردشلوا دیش

 ديو یردارب «بولوا یردارب كنبرلت رضح راب نب

 هدنروغآ یرلندو ندرلنلک همالسا لوا كا رارب هر

 ونا) --.ردشعا تافو هاد هکم .ردندرلن انلوا با كعد

 ( یمطخا یسوالا یراصنالا دیزب نب هللادبع یموم
 هدنسهعقو دحا یردب <« بولوا ند هب اح یالضف هک |

 یدشعا تافو لوا ندهکم جو ٤ شفلو رضاح

 تعم هدنرهرام ناور و نیفدص و لج یسیدنک

 س زلا ن

 ]اذ ن یدشغلوا بص هنک.ابلاو ه-فوک ندنفرط

 ۱ هالا دبع ۵ دعا بونل ون ه دن ون م ترضح

 ار كب هغ رش ت داحا ضع) ۰ یدنآ کاش هدهفوک |

 هز دیس و

 ءَ ۳ ید ا ادل )ا

 9 ءم م ۱ هللادبع

 [.هلروب تعحاص هنیرابقلو صاخ | .ردمسا

 مکح نب نهرلادبع نب دم ار
 هیوأعم نب نج رلادبع نب ماشه نب :

 (یومالا مکح نب ناورص ن كاللادبع ن ماشه ن

 2ت بودا كول نرو تفوکح هدسلدنا
 وا ینافو كرذنم یردار < هد رات ۲۹۲ «بولوا

 ۵ عن | تم اک هبا ورکس كرءدیاسولح هرز

 .ردشعا تافو هدنخرات ۳۰۰ «هرکص

 را أ 0 تم 4 هو ها بن و
 .ردشغملوارک ذ هدنراهدام «یلغا سابملا وا » یسیکیا

 یاصا (دجا مهارا یا ت هللادہع دا وا) یزکند

 کو هدنګ رات ۰

 هتراما دن سم ء هت رزوا ینافو كهللا ةدایز دمت ونا

Aهرکصندکدنا تموکحو تراما هنس ۱۱ و » 

 هردشع | تافو هدنرلګ رات ۱۳

 بولوا یسیجدب كنءهروک ذم

aاط ین نروس تموکح هدناسارخ |  
 « بولوا ۍندعچ وا كنساصا ره ) ۰



 د ب

 كنینبعا وذ رهاط نالوا یداب كنهروکذ م *لالس

 كيواو ندننوذ نب هلط یردار .رد_.اغوا یڪکیا

 ام هرکص ندنلتف كنبلعا لقوا نیتسیا كك هنیرپ

 | لدام «بولوا ناسارخ *یلاو هلہنامرف تب هفیلخ نوم

 رو ناسارخ هدنامز ¢ وا تاو 1 لضافو

 نک در و یا یک 4 سس ۷ ى تک # قوا

 هردشعا تافو هدنشرا ۲۳۰ , هرکض

 تم قدیم

 «قرهنلوا بصن هنتلایا سراف هرب كنوا ندنباج

 تلخ رهاش هرکس ندکدتنا كلبلاو ردق هتس زب نوا
 یسراف رغنسبا ن دم ناطاس یسهداز مع هدننافو

 «بوحاق هدنقرعس هنناب كب غل وا ی .هلکعا طبض

 هرکص ندنلتف كنیطللادبع یلفوا و كنون هداروا
 روس مک هنس رز <« كرەدىأ سولح هتنطاس ترش

 هد هب رام کیدا هلا ازریم دیعس ودا مک ندکد

 ردعفلوا لق

 هدام « هللا نیل فام « | ۱ ا

 | .هللروب تعجام ۹

 ناخ دیزیاب ناطاس ( -- ناطلس) | ما|
Nكنبردب «بولوا ندندالوا كنينات  

 ۰ ردشع | تافو هل دوع وم لحا هدنگر

 ناطلس هنر داد فر رش یرد هدنح رات ۹*۹

 هلبس هنا هج تن واعم تباغع یردارو ؛ شلوا برغم

 رومشم هد ٩۷۱ و « ندقدلاچ هبلف هنیفلا-خ ٌةقرف

 هدیبهراح ییدنیا هلبا اشاپ نیدلاریخ سورابراب
 كانمهو ندنتعاصث كردار . هرکص ندقدنارق
 هنس ۱۲ .ردشا فالتا ًاردف ییسیدنک «بولوا
 یفوا هک عا تافو هد ٩۸۱ «بورو س ترم و

 . ردشمک هنیرب دم یالوم
Eییا ین هجورپ ندنسارمش  

 : ردیسا كتاذ :
 . وا ین اهفصا ( یترشع الم ن هالادیع ) یسک ا

 : ردکنوا تب وش «بول

 شیوخ ةناهب نک نیاو مور شا هنا
 شیوخ ةناخلایخ مدرکو مدوب تسم هک

۱ ۳۹۸ 

 ا انو .ردشعا حرش ین « بادہ » كنیئاز
 3 1 ۱ خرهاش ی دح هدتنافف كن رد «بولوا ندندافحا

 هدناره . ردندننادرکاش یدرکاش ایو ندننادرک

 ۱هلبرلئاونع « نیکلاسلا سینا » و « a | -ا ۸۸۸ <« نکیا یسلاو نامهرق هدنتنطاس رخاوا
 هردراو ينيلا يا |

 ۱ كوك ا )— یالوم ) ۱ ۳

 د ب 3

 i ن
 و د « بولوا یلدزب ( هللادبع ازرب۰) یبیع>با

 ردکت وا یار

 درادمس ردرحب یاوه هرطق ره
 دراد رسقا باتفاز هرذ ره

 یسردوصقع_ هکوشیهت شیوخ زا
 ۱ دراد ره وک. بابح شگدص ایا

 اطخو لطع الم (-- اس ) ا
 ۳ هللا دسع

 رج فیرش دیس «بولوا ندنیط ۰

 .اتفو یبهیفاکو یجوفاسیا . ردندننادرک اش كندناح

 a ربهاشم نارا ۱ ۰

9 
 ؟ شا تحایس هدناتسدنه تدم رب بودیا تأمن

 تافو هدنشاب 11 هدنخ رات ۸۸ .هلئدوع هنارهو

 ` ,هلغمالاق یرک ندتوقاب هدطخ نسح هردشعا

 و . ردشلوا رهظ« هنناونع ین توقاب

 ۰ ردراو یخد یراعشا .ردشمزاب فرش

 1 اظوفام » «بولوا ید ۱ رارحا هللا دىع

 نسب( و | فدغدا هتلادبع
 ۱ . ردشع | تافو هد ۷ ؛ ؛ و ؛ شمزاب

ARÎی  
 1۰ تعحاص هنر هدام E و دع

 ناطاس (  یلرہشیکب )
 ۰ درود ٹا ا كا دجا

 «بولوا ندالع شا اقترا ه هیمالسا تشم دن_سم

 ۱ یدنفا هّللادىع

 . هدیا سرادم رود لوصالا ي٥ بودیا £ لیصحم

 3 ه دهمف دم کے ندق دلوا لئات هنس هر ت ولوم « در

 هسور هدعبو ییبما یوتف هلسبسحیرادتفاو تامولعم

 E هفرط وا هلم اضق نوامه یودرا هدنرغس

 افامتم و یوطاآ هد ۲۲۸ هدنندوع « گرهدیا

 نواه باکر ماقمُعاق «بولوا یزکسضاف یبا مور



۴ 
mi £ 
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 ۱ 0 یتتهنلس ۱۱۳۰ ,هلنعازق یتتبحم فاش اب ا
 ینه برق هب هنس ۱۳ .قرهنلوا نیعت هتحشم ماق
 وا , قرهنلوا ین هنسەطآ هحزو هدمب و ؛شلاق هدماقم وب كدهنیرود رخآ كثااث ناخ دمحا ناطلم

 ۱۱۰۰ قرهنلوا هدهاتم هنند وه هت داعسرد ۰ کک

 هبرق «بودیا تافو هدن سا او هدهعلک اق هد رات

 « ىواتفلا هم » بولوا تاذ رب ع هر 9

 ۰ ردراو ا رب لوادتم هلو

 ناطلس (- 9
 هدیرود تلا ناځ ف

 6 بولوا ندالع ِ هب هبه السا رفتم دم هس

 مولع لیصحم ۰ رز دن دنلسنت ار دلا دج ش ىلراصعقا

 هدافسا نادتسرد لالءلخ هرق رومشم بو دیا هداتعم

 ۷ یدنفا هللا درع

 لوصالاىلم . یدیا شلوا داماد هتسند فک و ش#

 هد ۱۰ ه دعا و كرنالس «بودبا سرادم رود

 شم وا بصن «

 ردان « هلبدصقم 1 لحو قیقدت یالتخا بابها
۱ 

 دنقرمسو راهدنق و ناهنصا ء كرهلردنوک هندناچ

 شدت هر
 هد ۱۱۰۸ و یرکسیضاق لیا مور هد ۱۱۲۲ و

 یریپ فعض هرکص یآ بو ؛شاوا مالسالا چ
 تماقا هدنسبلاب هدنوکریم « قرهنلوا لزع ھل

 تافو هدنراشاب زوم هد ۱۱۷ ى

 فر یلوروت و یدنفا دع_سا د یغوا ۰ ردشعا ۱

 لوا ناځ دی ادم ناطاش یخد.یقدتتفا فا رش

 ر عاشو ا ۰ ردرلشمک هتعشم دنسم هدنرود

 یاقاعت و یثاوح هب هما اع هةل 3 .بولوا تا

 هدیراعشا . ردراو یرامشا بخ ها اسر شماو

 تب وش .ردشعالاوق یتصلخ ( فاصو ) و (یدبم)

 یوطان | هدنندوع هنداعسردو 2

 یدان" ردق لوا ندنتوق كافراع رفلیب

 یدعش درخ رد رد هدیعنس هللا كاخ كح

 )— دیسلا هداز یرد)
 | یدنقا هللادبع

 رود «بولوا ندالع نک:4هیمالتا تشم هات ۳
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 | نارا هللا دق را چاق رب .هنرزوا یعحاص كهاش

 د ب ع

 یرد نالوا مالسالا میش هدثلا ناخ ماس ناطاس

 لیصحم . ردیلغوا كندنفا فرام دمت 1 هداز
 رمزاهرکص ندکدتا سرادم رود لوصالالعو ل

 .ایضوا هب «هبرا دالب هلیسهرص «بولوا لئان هنس هباپ
 هدمبو هنتولوم همرکم هکم هاد ۱۸(١ «نیزسقم
 1 هد ۸۲۷۰ :یرهعلوا بتمن هتساضق لوساتسا

 ؛شلوا فا الا بق اف اعتمو یرکسیعضاق لوط
 هبهنس کیا « بولوا مالسالا جش هد ۱۲۲۴۳ و

 هد۱ ۲ ۲ ۵ جد کم ندق رلاق هداوتف ماقم تدم بارق ۱

 - وا بصن هروک ذم “لام ماقم مات هد ۲۷ و .لزع

 روما تدم برق ههنس چوا ید هعفد و «قرهنل |

 مظهاردص هد ۰ «هرکص ندکدتنا هرادا یاو

 7 ۰ «قرهنل وا لزع هدنوکر هلا اشاب دیشروخ ۱

 زواصم یبهتس کیاو ٤ شغل وا ق هباسنغم هدنحر |

 هد نخ رات ۷ A ندق دلاق هداروا نامز

 هلتسانم یتدالو كناخ دریل ادیع ناطادس ناک عج |

 ؛ شما تدوم هتداع-سرد « بولوا رهظم هوفع

 نقد هددمحأ هحهرف < بودیا تافو هد۱۲6 و

 یحاص تارادو مظمت و نامو تور . ردشغل وا

 ۰ یدیا

 ( -- دیس یهلق یدب )
 - وا ندنطاطخ ریهاشم

 . ردشعا تافو هد ۱۱ 4  ءبول

 یدنفا هللاد,« یراص 1

 | تعا هنسهدام

 2 E یعلا هلادبع ۱۳۸ 51

 وامس کەدنتالو راکدنوادخ بولوا ندنا ا تم

 لیخر «بودا لاغتشا هلب ۱
 و دعل و و ؛ شفلو ه دنس هس رز دم كرز هدنداءسرد توو

 ۱ یدتفا هللادبع

 | یدنفا هللادبع

 لبا ل ادتنآ ۰ ردن دنس هبصق

 تدمرب «كرهدنا تحایس هنتهج ناربا هللا یسوطیلع
 ا ندکد تا ماود ه:سرد كملاراشم مد

 قفا بو الب وط ینرلباتک «هلکعثود هنس وه اند كرت

 ا اک رار کیا هدیددر یوا هوم او
 هدنقرعس نداروا .بودنا شخم اکوا نوجا قعءاص

 كندنق رم هللادع میش تقو ییخ ر : كوك

 هحاوخ كر هدیک هناراخم قاهرآ رو ؟ شلاق ها هاد

 کم هنس هبرت نر رفح یدندشقن ندا ءا

 اه د تدم رب ءهلتد وە هدنف رس هنب «هرکص ندقدلوا



 د ب ع

 كټاذ و «هركص ندقدلاق هدنتیعم كمالادیبع ی

 ندناره « بولوا تدوم یم همور راد هلشرا- نا

OEتاپ و ؛ شا ت تی هلرلت رضح ی ماحالم  

 رد تقو یخ ر بو دیا تلصاوم هثسدلصا نطو

 زساسح ندیشیا ینتیص ندتاهج راس و ندنداعس

 دم ناطاس جافو ؛شلوا یمجص كنادبصو بالط
 -اق ندنا روهظ هدنتکام مارک ندنلان را ۲

 هدتدم رب «بواک هدام سرد هنرزوا قاق شیر

 وه ین لر هام ۳ و ظەو هدنف رم 2 ماح كرز

 ك_الط ندنددر ترک كراکا قجمآ و

 8 دجا هداز سونروا «ندنکی دروگک یهیدلوا

 « كرهدنا تع نع هنس هک رادراو ۰ هلتاجا هننوعد

 هدنحرات ۸۹ اک هداروا ین رع ةن

 هاکترابز هدهروک ذم ةبصق یسهرت .ردشمتا لاحترا

 .ردراو ید فیرش مماج رب هدنناي «بولوا

 نا رویم ی | یداصنا هللادبع
 یا ی روصنم یا ی

 ۱ ا هدنخ رات ۴۹۰ بولوا ندحاشم راک (بولا

 ردهاکت راز هدنلع مان هاکرذک كاره

 (امضر قی دصاا 71
 هللادىع

 ¢ بولوا E ف 8

 بحاص 4 )9 اخ هراف یراوکرزب رد

 هب هراذم هدنغلک ارق م اقا «هدلاح یش دلو ا باش 42
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 نوهخ« هلهرکو دوج هردشعا هفرش ثداحا تاور |

 3 یهدنواع- هردشلوا رهظم هندقل دولارح بولوا ۱

 كق بانخاو : هرلن دبا باتع الو ط ندنسهغااىم |

 مهدی تفااحم «مالاهقلخ ءردقلخ ر دتا ناسحا |

 ا ا رافکو « روروتوک كع

 «بوتاب هدهراذم هعکو «ردنا لاصیا هیون ترضح

 هد هکم حف هیدردبا تدوع هب هکم ندنک را نباح ابص

 هدش اط و ؛ شغل وب رضاح هدنرلازغ فااطو نینحو 5

 یاب فال و دلرک ۱ ی ا رضسا ی دف ا

 كاتس هاراپ رز یجنر نوا

 ك مدنفا نيلقثلا دیس ٠ ردشغا لاحرا لدنریث ۷

 نت وع هد رعه لات

 هرانبد ید هج رَ بحاص ین هلح نانل رضاح نوعیف

 ( ملص ) هتلا لوسر ترضح هدمب و 9
 یدنک اک ر < میم وا تیفسل REE كص دنفا

 کج هدیا حور ماست «هدهسیاشعا ظفح نوهنیفکت
 زی لوستر «یدنا هسلوا ريخ هدنو «تقو

 تدص و ذم و مدع کوب .كرهد یدروالوا ننک

 ۰ یدشع)

 ۲ ۰ ردشلک هارد هداروا نکیا هدشبح یراوکرزب

 ۱ ندنعدنفا ( معاص) تاناکر ضف هبیرغوط ندی غوط "

 ۱ هرعکوا هنن ۰ شد الک 1 لاح كاذ تاک دتا

 ۱ هل مدنفا ( ملص) تارک .ردندراناک همالسا لوادلا

 یتاح كناذ

E 

 اب دلا ییا ن هللا درع

 سم

 [«هلروس تەح

 4 لورصء یا ن هللادع

 ۳ هل روس تعو ام هنسهدام

 ةا (بااط یا ن )

  A.بولوا ا بدر 

 ۱ فد (هضر) بلاط یبا نب یلع ترضح یراوکرزب معو
1 

 ذ  قوصنسحو نمروکس آب هدانف .ردروہدم ییدید
 ارت تحاص ناقل یا ن هیواعم « شعا روس هدایز

 ۱ تامر و هتخاف یسهحوز ءبودىا تب اعر هدایز هب هج

 ۱ باتع ییالوط ندنو ههبواعم اعاد ر

 ورش ندنل زنم كرفەح ن هالادص هوحکر بم

 *ردقوا كنس

 شعا ردنا

 : بورعاج یتسهحوق هزکةيشبآ ی

 ۳ هم یغلدوقوا ۱

E. ۰ ردیوص 2 یواش < د yT 

 لاحت را هدهرونم هدم هدنخرا ۸۰ رفعج ن

 (ملص) هللا لوسر تور هدنجما مثاه ین «هلکءا
 حزام یسهزانح . ردرخا درنالو لثات هنفرش

 .نانلو یسلاو هدم ندنف رط ناوم ن كللادع

 یسهدلاو . ردشلعف ( هضر ) ناذع ن ناثع ن نابا

 رلا ىلع نب یحو قیدصلا ركب یبا ن دم ندنف رط

 .ردیردار تاب اصن

 ۳ ah یا نادم ن هللادبع

 هقلخ ه ردیردب كن هل ودلا رصانو هلو دلا فیس «بول

 «قرهنوابس او لصوم ندنف رط هللاي ینتکم

 ۱ لوتقم هدنسهعفادم ثكملاراشم هفیاخ هدنشرا ۳

 که رخ الاب « بولاق هداروا یرالغواو ؛ شوا
 .ردرلشم | لالتتس



 «دحا «ردب هبقع .بولوا ندارعش یاععفو ند هام

 بوت هدناوزغ ااو هدنرلازع ربدخ « بش لح « قد

 - وس لاسرا یئراق هرلمور لوا ندهکم حفر و

 هدنس هب رام هتوعم «بولوا ندنساصا تن هب رس نالي

 ند (ام ٣ر ) بلاط ییا نب رفعج و هثراح نب دب
 ینرنک كنمشد .ردناذون نا قلم تار ه رژیم

 یثراق هآرو هدقدنل وا نابمرد فار قفلوا تيفي

 - وا تاد و یخد ندا قیوشت هرح . قیلسم

 فلموعم هناربش هنرزوا ى ,E «ب

 ؛ شا برح هلا هداملا ق وف تریغرب .ر دق هب هعآ وا .دیچ
 هردشل وس رلتب مف كب نیبم ینفلراکادف هدهرصوا

 ‹ كرەديا هلاقم هراغک یارمش ندیا ترا 8

 رهظم ؛بولوا ندهلچ وا تب ییارب وش .ردرا
 مرز فک فا یهانب:لاسر رب دق

 ربا ٠ كرف تش رفت یا
 رصیلا یتناخ ام نا مع هللاو

 ؟فرعا

 هتعافش مزح نمو ىتلا تنا

 زذقلا هب یزرا دقف باسلا موب
 س یه الات ۱, )تو

 اورصن یذل اک رصنو یسوم تیبثت

 ا ۳ ۱ رب زلا ت هللا دبع

 ردع (یدسالا یشرقلا بالک بیعت نب یزملا#
 قیدصلارکب یا تش ءاعساو كريز ترضح ندء شا

 للا لوتسر با « بولوا لقوا 1(
 - اهم هرکص ندنرعه ههر ونس هدم ردد (

 اور رب «بولوا قحوح ناک هاند لوا كا ن بز

 رب رک, دو شا ترعه نکیا لماح یه 8

 ۳۳ رکج کا نر هروک هتیاو

 ییسامد زمدنفا ( ماص ( هر اک رفت ترضح ٠

 هلیسهبنک نسب ردام دج و «هیمسل هّلادیع و و

 ردب نکا هدنشاب ید ءردشمروس هک رک

 - هناوا عدقت هیون ترضح دزن ندنف رطیرا 3

 تلال وسر هبیرغوط ندبرغوط .ر دشا تعس «
 ( امر ) ناشعو رع ترضحو ندزمدنفا ( ما

 .زدش | تاور هض رش تی داحا ندمارک ةب اس زا

OOO UE ib ۳1  O4 و نا ج  

E RO ey2  

Eاصن الا - دم )۱ : 
 ناهن (یجر رمل ایر ] ۰ ۰ ۳ n ۰11 هحاور ن هللا

 ۱ رابخا ءزمدنفا, ( میلص) ها لوس ترک «بولب وا

 e ا 5ک £2 ۰
 ۱ یس ههن ار افشا یوحر هدنفح یوس ترصح €

 د ا

 وا تاذ رب ماوصو ماوقو روسحو چ هداعلاقوف

 هلدوصس و عوکر ابو مایق ی نوت ی بو

Eاو  

 یک دان تفارظ هالص ینتفو نوت eT هتعاس

 ترد I3 نادتعاش ترد شکر

 یا ن دعس هللادص هدنسازغ هش رفا .ردیوم

 هنب رک نعشد كس ی رکیزوب «بونلو هدنتیعمحرس

 نالوا عقاو هلمالسا نیدهاجم كيب نیزکبا یکواف

 6 ۶۱-۹ لشق یربحرح یسر 2 رند هد ه را |

 كننردب هدنس هعف و لج .ردشلوا باس هنءازق قبلا

 دل هدنفا (هضر ) ي ترضح قح «بونل و هدنتیعم ۱

 ت لها م رس ز ردق هب هم دنا تو هلل دره 2« ا

 تافو هبواعم . ردلوقنم ینیدروس « یدبا لخاد

 ع «هدنکب دک هرادتقا مقوم دیزب یلغوا .بودیا |

 (ةضر ) نیسح ماما ترضح بوم ا تعس رب زلا ن ۱

 ماما هد EER a هدکلرت هلا

 ,یعرلقدلوا دېش HE ك ( هضرا) نیسح

 ۰ در هدیا د ندز اڪ ینماکح هدبز ۳ ةد وا

 ندنفرط درا ¢ E 2 نالءا هنمات یدنک ح

 - دنوک ههرونم هسدم هرکس یرلا هية ن

 ھدەيزاغ نالوا رومشم هک د (هرا ةمقو) «بولب ر

 رک ها ت وّعع و ادا راحود 2 لتف د قوح

 ۳۹ هرب « کا تافو نکرد یک هبهکم ٤ ا

 .هللادہە هدنمرګ یس هنس 4 HE ی ناصح

 ؟ شاه رصاحم هدهمرکم هکم ف( امر ) رب زاا ی

 عید تنهروت ذم اعم قەل هننافو دادن زا هرصاحو

 هسک هدنسهرص هرصاحم و .بودنا ماود دهنلوالا

 .دبع هجرت بحاص هد ‹ هلغاوا قرتم یخد هقرش

 32 رو موا دن یادت روا ی ا
 ءزاعخ هرکص ندننافو دلدیزب .یدیشفل ۲ هیرجا
 هری زلا ن هللادبع ناسارخ و سراف ء قارع « نع

 تفالخ یارحا هدهمرکم )۳ هک ءا تع

 شاق هدنلا كن هما ىن ماشو رصم زکلاب .بودا |

 « بولک هناورص نب كلاادبع تموکح تبون . یدبا

 رکسهقوس هقارع ء هجثدىا ررقن یمکح هدرصمو ماش

 یصم نانلو لماع ندنف رط یردار هداروا بودی

 فسو نب جاج و کیم ندکدتا لتق یر زلا نی

 لاس ٢ هلایوم « هلکمردنوک هزاعح یب نقن

 یا لبج و ؛ شا هرصاحم ین همرکم کم هدنسپ رعه



 د ب ع

 دل دعس نداروا ,بودیابصن قيم هنرزوا سیب
 .ردشلبا ب رخ یربش « قر#ا راشاط هنرزوا
 هللادبم هدنسهتروا كنسهرخ الا یذاج یسهنس ۳

 حورج هچرغآ هلک اک شاط رب هننلآ كرپزلا نب
 هلموعش هنتسوا یرکس كد اءح هدنا وا و <شلوا

 هدنکی دنا نایرج یناق هلشاصا كشاط .ردرلشغ ادیهش
 :ودشموقوا یی وش ةا

 انمولک یم دت باقعالا ىلع انسلو

 مدلا رطقب انمادقا لع نکل و

 ۱ لو «لدنر لکدرتکر تکت رل ل ماش هعشو د دېش

 نوريكملا» هجمدمشیا ینو ( امضر ) ی ن هللا

 .هدلاو .شعد « لتف مو نریکلا نم ربخ دلو مو

 یی بووا تایسرب ( اش رک یا تن ءاتسا یم
 ا لغوا «هدلاح ییی دا وا هتسخ و هلبلع زو

e 
 رنج هک مردیاوزرآ بت لواتعاسر « 2 هسةح

 E ترضح هارد «ردراو

 | وا «دلهسقح هلوا رفظم رکاو «نوسلوا قالم کی

 یفحهلوا د مشو ؛ شعد « مرتسیا كارمزاوک مت

 - روف مولوا وا » لک ی ورا هتناب یارک نکا

 ۳ نالوا لغ دلهمروک تراقحو لد ندر وا هلسوق
 -رض میلق رب هلف شو نع هللاو ارز ها لوبق 1

 تاق كس ندنسهرض جابریق هلئراقح و لذ یسهب

 ایج یناوتقم دسح كوالادبع .شعد « ردا

 مه ندنناب ( مضر ) رع ن هللادبع یاکمردتا

 : یثراق هنرلکدد قفانم و رم هنسدنک ارایاماش

 اهرم تنا ةما نا باو اما بیبخ ابا اب كيلع مالسلا»
 بیخ ولا هدینهبنکزت كوللادرع ۰ شعد « ةماللا معنل

 كحاعح یسهدلاو .یدبآ هدنشاب ۷۳ هدنندامث.یدیا

 رزوس یرضوطو یجآ ماط رب ء بوقیچ هنسیشراق
 كللادبع «هرکص ندنتداهث كهللادبع - ردشلیوس
 رش هک ناوص ی

 ءهلغمر دوق هنر یسا یدوسا رح «كرهر دتنا انس

 ن هادی یراوید چوا ثناس نالوا دوجوم مویلا
 1 دن كناوص ن كلملادبع یسګدردو كريز

 .یدبا هسوک رب زلا نب هّللادبع ردیس

 و ۱ اس ن هبلاذیع
 نددوم «بولوا یسر ) ۰ ۰ ۹

 ناثع ترضح . ردمدآ رب دلوکشم یاوحاو هعود

 ندیکی ؛بوریدقس ینراوندرب كف

۳۰۲ 

 | .هلروا ن

 | بلص

e 
r 

۳ So 
 شعب E ir هدنتفالخ نامز + ( هضر)

 لم ترضح < < یک ینیدنلو هدناداسفا و تالافغا

 ا هکعد « لالا تنا» یخد هزمدنفا ( هضر)

 1 فن هنتهح نادم ند وتا بناج تک هجا

 راشم بانج هدنندامش كنبلع ترضح .یدیشاروب
 ۲ كشیش « بونلو هدرلطولب و ییدعا تافو كلا
 ك یکی با روهظ ندملاراشم تاذ كلاوحا یکم ریدلیو
 کک

 r هلطاب تاد اتما ماطر ی

 10 | یرس نب هللا دع

 یرس یردب «بولوا نداصا نروس تموکح هد رم

 2 2 ی ن یردارت و مکح ن

 ۳ نواب یک هتراماو ت الو ندنف رم رک هدنتشر ات

 ندنتعاطا “راد كب هفبلخ RYA تدم ر |

 نی اوذ رهاط ن لادم نددادش « هلفمثیج

 ۱ ووبجم هنصح هجرت بحاص كرهبردنوک هلرکسع
 ماست هرکص ندقدلاق روصحم تقو یلیخرو ؛شلوا |

 ««دنفیراو ه هفلخ دز ه هدنخرات ۲۱۱ «قرهللوا

 ٍ ۰ یدیآ شلوآ رهظم هتافتلاو وة

aنن سالا ونا  
 AA ریشرش نب هللادبع

 3 ان )و (رمشرش نا ) «بولوا ندارعش ریهاشم ( یر

 و راهم ک هدرمتف .ردفورعم هلک خد ( رک | ی

 ۳ ۱1 و مو هقشب ندنسهکلمو |

 ا م نع . یدا یحاص یلوط ذب یخد هدمولع

 «شقا تماقا هددادغب تقو ییخر «بولوا یلرابنا ۱

 هداروا كدهنافو > بودیا لات هرصم هدءل و

EETبو جسم حسب,  

 3 و وآ ؛ ردشع | تافو هدنخحرات ۳٩۲و ؛ردشفل و

 راد هب هفلتخم مولعو یرامشا قوحر ه دم> یرلشوف

 9 ۳ .ردراو یسهدصقر ترابع قدس كرب ترد

 *هلج تب یاب وه نالوا هدنقح
 كوقصئا مهنا ول كتيدق

 كي رظان نع رظاونلا اودرل
 كاوس نع اننیعا نیدرت
 كيلا الا نیعلا رظنت لهو

 ٍسابعلا وا )

 نومأ یر | یهاط دن یاری
 هاط روب « بولوا ندنساصا صخا تل هفیلخ

 ۶ ۲۱۱ و «هماش تدمر . ردیلفوا كنينيملا وذ

 ن هللادبع هجرتلا فث [ بولوا یلاو هرصم هدنګر

 _ :ردندنراعش ۳

 ا

9 
۳ 



E 9 

 تم یردارب كز هغبلخ ا رصم هد 9

 شلوا یبلاو روند هجرت بح اص , هلغغوا 

 « هک ا تافو رهاط ن هلط یردار ا

 -وکح هنس یدب نوا «بولوا یسلاو نامارخ هنب ِ
 هدنخرات ۳۳۰ کر نیک دوام تراما و تم

 ب داو یخو ردمو لفاح .ردشغا تافو هدروا د

 نسح یرلتکاع ینیدنلو «بولوا تاذ رب فیرظو |

 هاج ییالعو ارمش . یدشعا روم هلبا هرادا

 رامشا شن یو هایت: یدردا قبوشت ۱

 یهر و یلنح ید ندیقسوم ۰ ردلوقنم یسهبع
 . ردروک ذم یرلهتسب ضمب هدینافا .بولو

 نر ساک 51 ) | اطابط ن هللادع
 نسان للع ندا "ی ِ ۰

 نسما نب ميهاریا نب لیمام-ز نب ابطابط ےھاربا نی

 ندافرش ریهاشم (بلاط یا 3 يلع ن ندا ی

 هلم رکو دوج ترفوو هلک الماو لاوما ترثک«بولوآ

 هدنخرات ۲۸ بواشاب هدرصم . ردشلو ترهش

 . ردهاکت راز هدرصم فارق یهر هردشعا تافو

 ربهاشم ۱
 ندالع ۱

 . یدیا ندنرلصحم تن هفیلخ دضتعم یرد بولوا

 «یجوفاسیا» و یاتکرب هلساونع « قعنلا رح 7

 | یخرسلا بط هللادبع

 . ردراو یسهلاسر رومشم هلیما

 و ی یاس شا ۳
 یترقلا مش A ار | سابع نم ادبع ۱

 ( ملص ) ۳ د ,بولوا ند هب ات ءالع ( یعتاهلا

 یریکلا ةبابل یسهدلاو ۰ ردیراهداز مع كد قا

 یسهزبن كن رلت "رضح دلو ن دلاخ لالا ثراح تا

 (ةهالاربح) و ( رها ) هلبسح یلامولعم تعسو .یدیا

 لوا هنس چوا لند هوس ترڪ . یدرونلوا هبعش

 هلتاعفد نود کات 5او «بولکه اد هد

 هللا ل وسر قحو ؛ شلوا لئات هب یو ترضح یامد ۱

 مهلا » قرهالفاج وق یتسیدنکهرکرب نعدنفا (ملص) |

 تث.داحا قوج ك .یدرلشلنا امد هيد « ةا هلعا

 راعشا «هدعرک نآ رق ریسفت «بولوا هدنظفح هوبپ

 یطق كننامز هدمولع راسو ه دن رع مایاو رابخاو

 هدنرلتفالخ نامز ( هضر ) رم ترضح تح . یدیا

 د ب ۳۱۰۳

 سابع نا < هدنکیدتبا فداصت ههیضق ر لکشم

 - هل هروک كنس یتجآ و .هلنوعد هنناي ینرلترضح
 هب یرغو-ط ند غوط . یدرارد ,ردشیا كکج

 هلبا یهو رم ترضحو ند (مهلص) لوسر ترضح

 تلحر . ردشعا تاور ندرذ یناو لبج ن ذاعم
 اب شب نوا هد تاور رو جوا نوا هدو ترضح

 هدنوضام ترضح تعم هدنیفص . یدنا هدنش

 ندملاراشم بناح « یدا ندنرارادرس £ بوذلو

 هلوا ندنرلت داهش «قرهنلوا بصن هتکالاو هرص)

 ن هللادبع . یدیشمکج هب هرونم هنیدم افهتس الا

 ۳۵ ۱ ودهنسهزا ناوم ن كاللادبع هلبا ری زلا

 ههکم راز ار فح هیننلا نا دم هدنسهرص
 قە دشا فلک كرب زلا ن هللادع « بوراو

 «هدنرکدیدزلئد هلرب چ كنیفرط زب «هلکم ها لوبق

 «كرهدیا رارصا هدنصوصخ قلآ ینرلتعس رب زلانا

 - رادف رط یکه دهفوک ,ندنکب دشا دید ین رلبدنک

 ت انساتو هظف اع کک كي ترد « بوزاب هنرا

 هب هکم قرهلوا ناوخ اک روا و ؛ شعا باتش

 هب هف رش ۀبمک ن دنتشهدو فوخ رب زاا نا «هدنر کد ریک
 د یار هلسافیلکت كقلخ . یدبشقا الا
 تاذ کیا و نالوا لاثتما ةن وم رر هدقلخ نسحو

 یدنکز کاا ءك دار ها لوبق یثر لوجت راسف دن

 ذم هنوع ه كەل .یدرلشع | تان هلننم ین رل سفن

 هد ( نم ) تدم رب «بوقبح ندهکم و هلا هروک

 هدنګ رات ٩۸ هداروا «بودنک هفت اط هرکصندتماقا

 ن دم ینزاع هزانج . ردشما تافو هدنشاب ۰

 هالاو تام » بقاعتم یتنفد .بولبق یرلترضح هبفنحلا
 كن رات رضح سابع نا .ردشعد « ةمالا هذهربح مویلا

 هدناصوصخ تک ا «بولوا دوجوم مویلا یر ریسه
 كتاذ وب هیسایع ءافلخ :ردنرشم ذخامو مجرم

 ر هبجو «یلکنر ضار یو نوزوا .ردندنل سن

 یر كنشاب زوک اعاد نداکب هدنرلقان . یدیا تاذ

 یگ هنس راز وک هدنرمص E ردیوع یغنیدلوا یللب

 : ردشم لوس قیب یا وش هدباب و ,بولوا یراط
 اههرون ینیع نم هللا ذخأب نا
 روت ایهنم یلق و یاسل ق

 لخدمیذ ریغ یلقعو یکذ یلق
 روثام فیسلاک . مراص یف قو

 1 نمم رادع ب, 2
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 و ۳ ۳۱۰ و
 س وام روم نالوا همش رفا اف هدننامز هوما

 ولا هفیلخ هد نخ رات ۱۰۲ «بولوا ینوروت كج دخ
 بصل هنکابلاو رصم ندنفرط یسایع روصتم رفمج
 ةد۱ ۵ ه هرکص ندم وک فا وا هنس ۳و ؛ شفلوا

 قلخ نم رلا دبع ن دم یردار « بودنا تافو

 « هلادم »|
 ۳1 EN ا دبع هللا دع ۱ 7

 [«هلروس تعجارص هنسیجمرپ

 ن ناورص ن)۱ 2 3
 شرم ا تامل ادبع ت

 کاکام لادم نالوا ى كنه وما كولم (یومالا

 ۔ ص ن ز زعلادبع ی هدنح رات ۸ ۵ بولوا یلفوا

 هنکابلاو رصم ندنف رط یردب «هترزوا یتافو كناو

 هرکص ندکدتنا كلبلاو هنس ترد «,قرهنلوا صف

 یسهبلق روما كلرصم ردق هتقو وا ,ردشفل وا لزع
کیا هدک ما ناب رح داف طرق

 كردن تاد وب «ن
۹ 

 هدرصم هدنت الو ا فدا ر وج هیج هللا

 ..یدشلوا

 ساع ن هللادبع لع 3 هللا درع
 ۱ اوا ( بلطلا دو 915

 حافسلاسابعلا ونا نالوا یسیعکیاو یجنرت تنهسابع
 تتهسایع تاود .بولوا یمع كروصنم رفعح یاو

 شعا رلتهدخ قوج كب هنررقت و ا

 شالا بولغم یرامج ناورص نالواایریعا كب ه وما
 تعس هروصتم یردار دی اه و توی اه شو یدا

 و , هلدثلقل اق هنسامدا تفالخ را دو

 روصنم بولوابولغم هدهراحم ییدتا هلا ناسا وخ

 الا هزایلس یردار نانلو یسااو هرصب نانا

 ندقدلوا افخا تدم ر ند تفرط كنو و : شعا

 هب هناخ ر كوروج یرالع «بوقبج هنادیم « هرکص
 بولاق هدنتا | ضاقنا هدنخ رات ۱۳۷ «هلغلردناق ۱

 .ردشعا تافو

EES Eخشن  
 یالضف (امضریودعلا a هللا ا

 ( اهضر) رع تنب هصفح نيلسملا ما «بولوا ندهباعص
 نوعظم تن شز هد ی يع ندا و هلبا

 .ردنچرلادبع وا شک یدبا یدالوا نزلا

 هروط هق ايق زاع ید ییدنک هداروا .هسروک

 ن aS قا رط ییسفغناخره ندنر هراجو هلوکو |

 هلوکق ح « یدناینداع كعا قاتعا د 2 |

 هدب وا سم تعم قحو « شمام” ثل راق الصا هننرلاوهد ۱

 ۰شعارید , مفسأتم كب e E هب هغاب

 كولم و ¢

 E TE 1 فسو ی جاج . . ید مام راق 1

 ر ردن «بولکهبااد لوا هنس رب ندور ثب

 زردیو ؛ ؛ شاک« مالسا | هدک لر (e قوراف

 .Ê e .یدیشلیا ترش ههرونم هندم لوا

 مس یخد یدک هنسا ازغ دحآ « بویمهنلو

 لاو ؛ شلروم عنم ندوب ترضح تاج هلی س

 سا زف هنّوم < )دهن و رظاح هدنساز زغ قدنخ لوا

 1 2« ؟ینیدنل ول هدنتیعم كنب ,رلت رضح رابط رقمح

 ردشغ و یخد ه دن راعف هش رفا و رصم و هدنسازفغ

 وادم و لر كلب كي هدمت ییوس ترضح را آ

 os زاع هدر ره كمانتلاسر بانج «بولوا

 2 «راکتعانق « قتمو ندّتم هل.سهداز .یدزام

 دش یغناخره كنلاوءا .یدیا تاذر حر کو

 «قدصتو هبه لاحرد ؤا همسالک | ینلیم كنسفن

 ین راقدنادل ۲

 هراماو تفالخ .ردلوقنم کر دید ؟ردیمراو یث یا

 ندقعادل | نوجا رخ 3 هدنرراکدل وس

 «بولوا مدان یالوطندنوب «هدهسزا شمامون یخد

Nهو رف ه دنتبعم ی ترضح تقوره اد هنس رک  

Eaهدبزب فر هلا رس ز ورا ی هللادص و ات  

 ۲ هس < هدهسرا شکا عانتما ندک عا تعس

 کد تا دیهش یترلترضح رب زاا ی هنلادبع «بول

 | هسرلت رضح رم ن هللا دمع در ۳ چوا

 ۳۹ هم « قرهر دروا هنفاآ هلبا هل رخ ۳

 ۱ دودنک هراز م جاعح .نکیا هتسخ هلمری أت كن هراب و

 ترضح هعب د «مهرړدلوا FE یا دروا ےک

 2 )دشا سا كیدنک هک وچ EE زمردلوا : هللادع

 | تافو هدهکم هدنشاب ۸ ٤ ه دنخح رات ۷ ۲۰ مد

 :دشغل وا نف د ه درصح هروک هناباور یاوفا «بو دنا

  هعم ءارق (دصم وبا )| ی

  هدهقبط یهعکیا و ند) ریشک نب ا
 ت و هدهکم هدنخرات NET بولوا ندشعبات

 ۳5 هودشعسا
N 



 9 ۹ ارج 1 0 ۲۹ 5 و م 6

 و 3 د ۲ فا ۲ ر
“u 3 ٩ 

 ا
 ER كرابم ن هللادبع

 نجرا دبع وا)
 یامدق ( ىلذملا

 یی دل وا یسیعتلآ 3 رلندک همالسا «بولوا نده

 ناروس روم نداروا و هلرکب ان تب زی ی ۱ یکیدتبا یر نویق چاق رب نکیا لناقیلد « ردیو

 هیون ترضح تمدخ و ؛ شاک همالسا <«

 هدنهانلاسر ترضح برق هدیر وص ی ب ر

 یکی یدنرکوا ییا ندسکره یعرک نآ رق لغم

 ندنسیدنک ید سابع ناو رم نیاو هریره
 کم لوكا ردرلبشع ا تاور هد رش ثب دا ۱

 تولوا دونم نانا ووا | ره
 ینیدلوا رایود.هتناسذمت كږافک یالوط 8
 هلفاق یاره ۰ یدزبک زاو ندقموقوا هب دل ۱

 هبهندم هدن ون ترضح تنعم هدمب و هشبح رار هلا

 هدرلانع رات وای دن خا «ردب «بودیا تر

 یخ د ہزکط ندیون ترضح تلحرو هدناوض زا 8
 نديون باح .ردشفل و رضاح هدنسانع ك ۲ ۱

 هدیهاتتلاسر روضح . یدیشاروس ریش ۱

 روقوا ًارهح یعرک نآرق هلا یوبن صا تقو
 نب رام هدنتفالخ نامز ( هضر) رم ترضح . ۳ ۱

 «بوروس مانعا هب هف وک ید وعسم نت هلادبع هما رم ۱

 .دیعو ریما یرساب ی راع هرس » : هدهمان یراقد

 هبا رلن وب .مرو ردنوکریزوو ماعم یدوعسم لب هلل
 هردندردب لا و قید با ك ( مهلص ) هللا ل

 .كرلکب د ینرازوس«كرەدىا تعاطاو ادتقاهن رل و
 « مدتیا جج رت هی یدنک نوجا كرس یهالادب

 ملح «قتم « راکتعانق هدهجرد تب اه کا مزاب

 ؛بولاق هدهفوک داد هنلاحرا ار ترضح .ردل و ۱

 بلح هبهنندم ندنفرط ( هضر ) نام ت 2 

 و هدنحرات ۳ هدام كرلاراشمو : ٣

 هدعیق ؛بودیا تافو «هدلاح یغیدلوا زواع

 ترضح ینزاع هزانح هدتناور .ردشنلوا ۰

 هرزوا قصو هدتناور ر و ؛شلیق ( هضر ع

Meo 

 او راب ن راع یزاغ هزانج «قرهنلوا نفد همک | «كرابم نبا» ]

 | - وا مزعم ی, دروک ن دزهدنفا ) معلص ( تاتا

 ۰ دا تخم | |

 ا ظفح و عاقسا یخد هوس هفرش ث.داحا قوج ۾

 3 قحو تاوذ قوح ر ندنسانو هر هک . یدنا ۳3

 ا 1

 نالوا ندنااع :. ره 7 ) ماوع نب ریز
 هلکع د درع ما نا هلتفاصا 1 دره ما) یسهدلاو

 .ردفو رعم د |

 ۔ هدام « هتف نا » |

 [ لب رو تعج ارم هنس
 س نہ رادع وا )

 كلام ماما ( ینهقلا
 الما كرلاراشم ماما بولوا ندنن اما كن رل رضح

 سا ردنو تاور ی « اطوم » یمنی دلوا شمر دنا

 هدهرص) بولوا ندناش هدتاور

 ۳۵۶ هداروآ هدتس هنس ۲۷۵ 9,۰ دا نک لبس

 ۱ اسم نب هللادبع

 | هماسم نا هللادبع

ET ۳ 
 1 ا 4 واعم ںی هالا دبع

 ماکح , بوشقلاق هنساوعد تفالخ هد«فو شامر

 کرشارب لاسم وبا ء هلغغاوا بیقعت ندنفرط هيما نب
 لتف هداروا «هده سیا شجاق هاسارخ <« هرزوا

 یفیدلوایمسا كنبردب بیس ةئلتقهدايز كا ؛ ردشغلوا
 ماما ترضح ه رفعح ی هللادىع یردب كوس رد وہم ۱

 سو نداد هاشم راو ا املا ساوا هر

 هدناس دا و مولع ۰ یدیا تا 2 فن رظو |

 « للق نُغ سیسخامسا ت رتشا » ك ( هضر) نیسح "

 . ردو مسا یرلکد ید

 ۱ ی 3 هللادبع

 ت داو اش 6 بولوا ییغوا كريز هاب زەم نالوا

 یافلخ ( سابعلا وا )

 ییعچ وا نوا كن هيس ابع

mE 

 هللا ارعشو الع امتاد « بولوا روهشم هلاسهداملاقوف

 هدننافو .یدیار دنا هلافتشا هلفیا اتو هعلاطمو طالتخا

 ٩ باتک » «« ضایرلاو رهزلاباتک» .یدیاهدنشاب

 باتک ۴ رعشلاب ناوخ الا تادتاکماباتک 6 عیدبلا

 رامشاباتک» ء « تاقرسلاباتک» « « نیعلاوحراوجل ا

 رابخالاىلح باتک» ۰ « باد الاباتک »۶6 كولم ا ««

 » ءانغلاق عماجا باتک» .«ارمشلا تاقبط باتک ۰

 سابعلاوا .ردندنتاغیل ات لج «حویصلا مد ةزوجرا »و

 میصف ىژن و مافن و مساو كب یسهشرق .یدیشلا
 : ردندنرامشا *لج تیب یکیا رب وش .ردغیلبو

 رعشلاو لظلا تاذ هربطلا يس
 رطلانم لاطه نودبع ریدو

 ا رطي ملروقصعلا ورعفلا هیت ق

14° 
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 ی ءبولوا | ی هللا دبع

 ۱۰۰4و شالا حرش ین « صوصف » كني ع ندلا

 . ردش۶ | تافو هدنګ رات

 ناطاس (-- ی اح هداز نسح )

 نوا بو E راس اب هللادبع

 | لص صا نو 6 تولوا ندارزو ی هر ام ترادص

 .ردیلغوا كنيبلج نسح ندراجت یابنغا نالوا لبلح

 دارهدنک , قرهلوا لاخ دا هب هیأت رە ندنفرط

 ۱ | یر نرف یجنرب نوا

۰٩ aب + نکیا ی راک لی مود هد  
 ۱ هنر دا « قرهالوا نایسحا الدعاة < هنن رزوا

 رکندو ٤ شل وا لوا قش رادرتفدو یننما هناخش رب

 هدنخ رات NUS یدک یو هیصاذم ضم)

 « بولوا داماد هاشاب ىلع لیلروح مظعا ردص

 ماط ر هد . یدشفلوا تدقل ةا ها له
2 3 

 هصوصخم تروم أم < و ندقدنلو هدرلترومأم

 ند هیافتم قرهنلوا مازعا هنیرلناج زاعحو رصم هللا

 اه گیس هوم هدنندوع « هلکعا لتف کم ساطبق

 هدعبو < یرادرتفد هروم هدنتیعم اشاب ینطصم هرق

 شلوا یرکسعرس هروم هنب ر كملاراشم یاشاب

 هتدامسرد « قرهنلوا عفر یغلاشاپ انام هد

 یرلیجوف راکنخ یلوک یلوصوو ؛ شفلوا باج

 یعیقوت ًابقاعتمو ترم هناروا هلت را شم زلف

 هنس و« « هنخلظفام شی « هنغلاقا یرهکی « هندصم

 | هنسه دید و « تص هل اع شيب اب 1 : ¢ هنکابلاو

 دوصو .یدنعش وا 4ح وت at کر لا مور

 روهظ هدهماراسب ینعب قاحو < نکا هدنترومأم

 وکم اځ عرق « هرزوا قمر دصا یناشاشتفا ندا

 هد ۱۱۶۳ ۰ یدشلوا ید غوبشاب هدنتبعم یارک

 شلزا یسافآ یرهکی اب ا « قرهنلوا باج هتداهسرد

 ندا روهظ هدقاحوا هرکص یآ ترد «هدهسا

 هنتلابا هنطا و لع ء قرهنلوا لم هنداخر داسف

 - هدیه یخد یش دقت لوطا ۱ ۳93 « قرهنلوا بصل

 ء هنبراتلابا ادیصو باح هدعب .یدنا شقلواهلاحا هنس
 هل.هاطفاحم شین اثلات ادتامتمو هنتلابا هنس ول اا هد 6

 -رکس« رسردش هد ٩و هتک رک يبا مور رار

 دسر ادلتس هد ۱۱۵۰ ۰ یدشفلوا لُم هنکآ

 هلنونامه یودرا « بولوا مطعا ردص هنر اشاپ دم

 هلوساتسا قجمآو < شفلوا نامرف یعزع هتداعسرد

 «قرهنلوا بصن هنتلایا كنالسو «لزع یوک یلوصو

 راف كةسم نوڪ یدب هلا یآ ج وا

 و و |

۳۱۰۹ 

 . ید تاد ر فصنمو |

 غر لصا نو یرد. ردشفل و هدنرادص ۱

` PN ا 

 هدرلتایاضمب يک هلاحرت «زورب یغآ «قخم ها هدمب

 ا هتضوا هنن « نکیا شا تماقا رایتخا
 ۱ : وت یناظفاح ردنو « هداما یرازو هس رزوا

 ۱ شل و هدرلتلابا شا ید را ندنو «قرهنلوا

 فو هدهدح هداور رو هدهتسو هد ۱۱۰۱۲ و |

 1 . ردشع |

 0 9 دیا
 1 دمع

 و2 کیا ءدنتنطاس رود لوا اشاپ هلل
 یردب .ردشفل و هدنزادص دنسم تدم بد رو هبهنس

 2 | ناطلس رصع « بولوا ندارزو یخد اشاب ن

 9 اس .یدعنلوابصن هنکللاو رصم 4
 1 ن رات ۱ ء بولوا ج رخ ندنوامه یارس

 ۶ راقهکب یراص نالوا شغا نایصعنالءا هدنیدیآ
 ترازو ةر هد ۱۱۰۸ ۰ هنیرزوا تمدخ ییدتا

 سوا هن و هنتلایا ندنآ هد ۱۱۰۰ و س رق

 ِ ۱ هب ایظع ترادص دنسم هنر شاپ دم یک یرت

 1 شم وا ین هسودرو لع هد +۳ ۰ قر«ثلوا

 د تاهو رکب رادو اهر « بلح « رصم هدمو

 او هدروکذم ره ء بوذلوا بصل هنکلیلاو باح

 .ردشعا

13 
 ا ا هللا دبع

 رات۱ ۱٨۸ هدنرود ثلا

 1 * زادقم رب « بولوا لصالایرهش .ردشغل و
 هنا ولوم ویق کو > شهرک هنلق ناود هرکس
 دن ,یدیا شلوا داماد ههدد دما یوج 3

 : كرهدیا بنام عطف

 بوس تاسيس

 38 یجاف رشتو ی

 ادرتفد هد ۱۷ NE درک

 فد یصچ جوا كناشاپ ىلع هداز مکح « هد 1۸ و

 ۱۱۷ ۰لزعلادمب .ردشلوا مظعا ردص «هدنلاصفنا

 کللاو هدح هد ۷۱ و هد اقاعتم <

1 
1 
1 
۲ 

1 
3 
۱ 
1 

 .ردشع |تافو هدهمرکم کم EE بصذ

 1 ۳ یثاب یجنادس و )
 EY | اشاپ هللادبع

VETAهآ ترد هد نخ رات  Uم تدم  

1 

U 

۷ 

< 

۰ 



 ۳۳ 2 0 E ا رل

 هدماقهو . یدیا شلوا یشاب یجتاتسوب اک

 < لوا ردتقم هتلوصو تدش راهظا هروک 1
 شلوا قفوم هطب رو طبص دا و

 هد ۱۲۲۰ « هنی رزوا یهدعاسم مدع هو

 هنفلافا رادطس هاپس هد ۳۱ «بولوا روبح هیافعتم

 4 هدهسلا

 نادوبت ابقاعتمو هنبصنم قاروخآ ريم وب هد 6

 كد هن قجماو ؛ شثلوا ت هتماقم قآ 1

 هد ۲۷ « بودا اقا ادرک ند دة اعاص مد ۱

 دید 0 بصن هنب رلفاعس راصح هرقو هیهانو

 یسهظفام كاحاوس E تدامسو

 :RE 3A شنل وا هلاحا هنسه ۳ ۱

 « قر هنل وا عیدوت هب تند دید ترا لب ا

 هلغلوا راحود هب یل اهک ان یاضقرت هدنش رح هناخګ ول

 هدع أسم هنتع نع هد مزا یوادتلالحال « لاصفنالا

 . ردش | لاحرا هددیمزا هد ۱۲۳۹ و ؛ شارو
 - اطخ و ارمش ریهاشم ۱ د نا دیع

 هدناتسدنه هدننامز ك رکن اج .یدردبا سل نسل

 (مالک نیکشم ) ندنف رط هبلاراشم رادریکح بول ۱ ۱

 .وظنم چاقرو یناود بس .یدشلوارهظم هاون

 «بودیا تافو هد تګ رات ۱۰۳۵ .ردراو یسهم

 ( وب رفام ەدە 1 | 1

NEH 1هباص لاوحا  
 ۱ O 1 لا دبع < 3

iراربالاةضور»هدنقح مار 1۹ » 

 دجا نب س مک ونا )

 (یلاصلا قشمد)ا | لا 1 اد
 باسح هلا هس دا مولو ۵ دوو «بولوا ندالع ريه

3 

 ۰:۱ .یدبا ی > اص لوط دب هدنونف راسو ت تف

 هدادشر ۳ تافو هد ۰ «بوغوط هدنخرات

 نایت ریهاشم یرصە بو داترعش هدالب را

 ةتسا
 نوا هدهتف رد[ هحور تافل أت هیحاش اب . ردشقارپ

 ««قاک» هنرزوا دلج ترد ,6ییذلا» ېک نددلج

1 

 ۱ هدنرامشا بولو ان ددنط

 تب

1 

 | هدیثک فیلاصت هدناتخ مولعو ؛ شا هد

 یوا

 شب نواو ؛ ا ا 3 ۳ 2 ۱

 اسم ها

 ««ءاکنلاوةفرلا» «« نیاوتلا » 6 ةدمعلا » ۰ عنقلا»

 راصتتمالا » ,«تیبشرقلا بسن ف تییتلا» ,«ةیادهلا»

 6 ترغلاق بدعالا ةعنق » <« راصتالا سا ىف

 يا « « للعلا رصتخ » <« « ةتضورلا » هدهقف لوصا

 ««داقتعالا» ء«ولعلا ةلئسم» <« ناهربلا » هرزوا دلج

 لضف» « « ىلاعت هلا ىف ني املا » ««لبوأتلا مذ»

 .« ساوسولا مذ » « « رشعلا لئاضف » «« ءاروشعلا

 ۔وس وک N ۰ ملا

 كنسهلالس راکیزوا نر ناخ ۹

 تلودو لقوا تیاح مج رک «بولوا یرادکخ ي

 هردسورو تیاخ كىش نالوا یوم كەر وك ذم

 -۷ ٩٤٩ هدننافو كناخ دبص یمهداز مع كرد

 یارحا یا ك زکلا بوک ه یناع سم هدنګر

 قلس س .ردشع | تافو هد ۷ م رابط نمود

 هدخراو ضەب یئد كناخ دص روک ذم نالوا

 هر ذد شن «بولوا روطسم هد ناخ هللادص یعا

 « ناخ دبعا» ) ۰ ردلوقنم هدیرامشا ماطر هدرا

 ). تعحاص هنس هدام

 وکح هدرلا ءاروام ا e هلا
 ندنراناخ كيزوا نرو تم ناخ هللادب ۰ كع

 .ردیلغوا كناخ ك قا ن ناخ ردنکسا «بولوا

 1 دئسم ا ۳ دوا فو كنب ردي

 ندتم ۳ كلهن

 رومشمو هلن ای وفص سابع هاش .ردشع | تافو هدنشاب

 A3 هدنح رات ۱۰ ۰ ۵ هرکص

 كرف یلفوا .ردهنلون رصاعم هلا ناکروک "هاش رکا ۱

 .ردشلوا قلخ نأخ یمّلا

 ۱ یازلا هلادبع
 نف «بولوا ندارمشو ايدا ریهاشم ( یرصلا رهاظلا

 :UA . یدیا یدیرف كن رص هدهلساصو اشنا

 تافو هدرصم *ءرهآت هد ۲ « بوغوط هدر

 فک هنوع ر هدتغالبو تحاصف یر ره هردشعا

 یراعمشا شعب و لئاسر قوح ر نالوا

 : ردندنرامشا لج تب یا وش

 ىح یضاقلا یولا )
 دبع نن س نالا

E E و« یک 



 کر بت
0 ۱ 

 مجاور نبضم تاليا تبلالآ

 یم اپ تعطق ع یناوم لال

 .مطقت یغاولا نا ق كش الو

 ۳ لالخا هللا دع

 بهذم هدرصم «بولوا ندهیکلام ءاهةف ریهآشم

 ةنشا رهاوجلا » .یدبا ماع و صاخ عجم دنا

 1 ك هدنکلام هقف هلسناونء » ةا مع بهذدم یف

 هدنس ر ی « ربحو » كنا نع او رتعم و لوبقم

Oyلوفشم هلسبردت هدر .ردراو ییفات  

 Ed ا ا ا ها او الرا

 ٩۱ ؛بودیا تعزع هبءروک م ةبصق هلی داهج
 هردشع | تافو هداروا هدنخح رات

 | یسودلا للا دبع
 ۳ هت 5أ ھه ا و مس هلا | ۳ اب ۱

 فف یحاص یلوط دب هدتفلو وحش «بولوا |." کدو تی رج رس و م 0 اس و
 ناتو .رد.عضاو كراع ےو اات ۰ ردن دنس هبصق

 یباتک رب كر هلیئاونع « ةلدالا موقتلاو رارسالا
 ۱ | هدنخرات :۳۰ + ردراو قیلامو تاغلأت قامو

 هردشع | تافو هداراخ ۰. وعلا ف باتک» «« نآ رقلا لمس ی باتک 9

 ماتم ] اپ مار اد
 ندنطاطخ نرخأتم

 E ETE «بولوا

 .ردشعا ذل ندیدنفا ینطصم رکسع یخاقو ندیدنفا

 شالوا كوا یرلبزاب كنسهءاح كمارما هللا تب

 یخد یطوطخ رکید هدرصم و هدهمرکم هکم 1

 .ردشعا تافو هد ۹۴۳ هردراو

 حافسلا هللا دبع

 ۱ یدهز هللا دبع

 حاغس » هدام »

 | ین تا هللا دبع و
 ه رابه 9

 شلدبآ (یرکیلا
 ضعب «بولوا مدا رب زرسعلاط .ردندنسهبصق نرتنش

 لاغتشا هلیتعنص قاقاروو هلغعاص راش كفت قفوا

 «بولوا ندنساداو ار مش ریهاشم

 ندنالو رک نددهحو یس قوحر و ؛شردنا

 كسل دنا هدنخرات ۱۷ .یدشلوالئان هنتاتکت رب

 هردشعا تافو هدنسهبصق هبص

 ۱ نم ی بس دز وبا )

 ۱ (یدعسلا یعاذنا یس

۳۱۸ 

 ح ا دحو هقف «بولوا ندالعو ا رمش ربهاشم |

 مو یراعشا قوج رب «بولوا ندهیلبنح ءاهقفو

 .ردراو یتابناکم
 | (رع ن — دیز وا)
 ند هنفنحءاهقف ربهاشم

 در سا ترش
 دپ

 ا 4

 ۳ عوار

Nا زلا مناقل  

 3 ا واد تقو یلیخ ر .یدبا یحاص لوط دب

 1 صوم ه دعا و ؛شلوا لوذشم هلث دح و هدف بودن

 یدشفل وا بصل هنغلض اق كباروا «بودبا تدوء

 هنر ۶۱۵ .ردراو یرامشا راسو یسهدیصق رب

 ۰ ردشعا تافو هدلصوم هد ۱ «بوفوط

 ا E ر | یحاصا هللادبع یادت ندلا يا ) د

 نبا نجر دبع وبا )

 دا ریهاشم (دم ۱ یودملا هنلادبع

 یدیزیلا نا
 ةردش آ هجور ىتاي أ هیحلشاب .ردفورعم یخ دهلک د

 .ردشعا تزاحا ذخا ندربهاشم راسو

 نالا ةمافا باتک» «« ءادتالاو فقولا باتک »
 37 لضف ندنووحم ربهاشم . « یقطانلا باوص ي٥

 .ردنم كنبدن زلا د

 سی ںی | هاش بطق هللا دبع
 هلالس نایهاش بطف نروس مکح هدنسهطخ

 1 طق دم هد ګران ۱۰۰۱۰ بولوا ا آ

 شم رک هتس با تحت تیاهعهاشو ؛

 ۱ Er تفلام هدصوصخ ر هدعب ,هدهسیا

 ۱ ك ا٤ که دنس هعطق نکد كنس هروع تاود لیهد

 ۱ اب هجرت بحاص ي زکن روا هدازهاش نانلو یسلاو

 ۱ دیح نالوا یزکس ءبودنا قوس رک یثراق

 کلید ونع یهاش بطق هللا دبعو طبص یدابآ

 شتا روبج هکمرو هدم ناطاس یلغوا ینزیقو
 هد یسهلالس نابهاش بطق ًارابتعا ندخرات واو

 ۲۰۸۵ .یدنشمزیک هنتیمبات تح كن رارادمکح

 هردشلواناخ نسلاوالفوا ,بودیاتافو هدنح رات

 شلوافلخ ههاش

Str 

SS و 



 داره A 02 )اب بناک نا دبع 2 4

 ۔ و هدنتمدخ كنيیاون ریش یلع روهشم تدم |

 .رلشا تافو هد 4

 E دراو م هللا دیو
 ناربا ) ندلا س

 هلتراغس هلن و هدنتمدخ كکولم شمب بالا س

 .احا هدنندوع ندنرفس ر نالوا عتاو هندناج ن

 هلیبقادیراورص ,ندنکی دشا همده رلیما قاط رب ۰

 بقل ون .بولوب ت
 هجرت بحاص .یدردبا ساخت ( یاس ) هدنواب
 یحاص للوطد هدنوتفو مولع کا دراو ص هللا

 نخ ناطاص نالوا فراعمو مواع تک 8
 قوح كم «قرەنلو هدنتمدخ تامشم كنار

 د 7 :یدنشلوا لئات هننراناسحاو م

 لوخشم تش اک فوخ فک ‹ڭزەلىكج هاو

 ماراو حا ۱ هدلاراشم هاشداب هن «هرکص ندق د

 ۔وط E یییدلوا التم ت امو ؛ ؛شلآ هم دج

 .ردشعا لاقتنا یخد هنلغوا

 هدنگرات ۲۲٩و ؛شلوالوغشم هاکم کج همظن زی

 یاد تایلزع و دیاصق بتم .ردشعا 3

 «هاش * را » «یتاصایر هلساونع « بایح الا شو

  وظنم هلرلناونع « ریش وورسخ » یموظنم خو

 ی « نرشوورسخ » .ردراوی اشنم هعوجو یر

 نم لک زا ییلک خاش دمد هک ناداهیوت

 نم لد نوح هتشغآ دو شیاه هغ

 :ردندنراهشا لج تاب وش ك

 نم لد ديما دوب افو هک ره زک هآ :
 نم لصاح دشن چودا یدیمون ربغ ۴

 ادا 3
 ۳ بروم تعجام

 دییادیع
ne ا Nبولوا , 

 | ر كروك ذم ب اقر ءو دش | تافو هدنخ راث 1

 وا مم هلشر ۳ دن هاش نا ید 4

 هدهنسهدام « نودع نا » س .رددوحوم ق

 [ ۰هلیروب تمج
 چ

3 
۳ 

۰۶ 

a E. 

 نفد هنسهصوصخم هبرت هدنرف ینیرش عماج ملس | 4 نغ رب ییدلیوس یقرهلوا هریظن ۱ اطم كل -ءع oT ۳ و

 | هنسهدام « هللا ندا ظفاح » ]

 | .«قدنلا 1 میام ین نزعتسلا» ]

۳ 

 ۱۲۰۵ بودا رلوت هدنح را ۷
 | هحاوخ یردب «بولوا ندننطاطخو ارعش ۸

 هلیقال یترکسعو ؛شچا قیرطرب یکی هتلود هرادا

 د ب ع

 E یزاف ناطاس )
 ( نان ناخ و زاخ دیجلا دبع

 الا تولوا یس رب زوتوا فن رام ماظم نطالس
 ناطاسا .تفالع ۱ تلاش او یازفا ینود

 .ردیراراوکرزب رد كنيرلترضح یتا ناخ
 «هدنخ رات

 .هندرزوا ینافو كنبنا ناخ دو ناطلس یر ردب

 لاف رصم هدهرص واو شا سولح هب یناٌمع تخ

 سادن در OS رج هدیدع لئاوف راسو یس
 «دارهدیا فرطر هلئروص نسح ییس هلج هلمس هناي

 - الصا یرلق دل وا ش 2 مالاش اب كنا ا ی ناطاس

 لا تاقسش و تاماظن یخ ر ««ل-اود هنا

 اشاپ دیشر صوص ا یهو ؛ شوا قفوم هنسارجاو

 لوصا هلا

 | درع

 تلود هدنسهرغل وق سراب ءقرهروط |

 ۱ كملاراشم هاشداب × دل ر هلنکح هاوزتا 4 هشو هس ۵

 یداتعاو تثما یخد كنلود ابوروا «كرهدیا قبس

 نوت ناه هننافیلک» كن هيسور «ندنراکدتبا باج
 یثراف هلبتواعمو قاغا كنس همظعم لود .ایوروآ

 عفا هب هرنامع

 كلاع .ردرلشلوا قفوم هنساضما هدهاعم

 داراشروش ندا روهظ هدنرلتهح شمب كنهساغع

 نامز گر هلدنا فرط هلتةفوم لاک یخد یسهلج

 قرتو صرب ةقبقح نوا هیناقع تاود یرلتنطاس
 یتانسحو تاریخ و یلتم م هلتساف .رلس هنلوادع یرود

 هدنر وص

 اع تلاعو هدنش رش نيهرح هلغل وا هاش دای رب روس

 هرددوحوم یناربم و تاریخ قوحر هدنف رطره كەس

 ندتتطلسیارحا تدم زوار” قالا یش ییا ی رکی
 قناطاس بو دیا لاحم را هد نګ رات ۱۲۲ ۷۷ ا

 یرلیلاع
 .ردشلوا یرلزاخ

 سا درعا ن دوم

 E ۱ نسحادبع

 ؛ شوط هدنخم رات ۰۷۰ بولوا زدیاتکو ابدا ربه

 ا اوا بودا ا نوا 7
 یرداونو رسا . یدمشعا صاصتخا هاشنا ن

 ناودر « ینبلأت رب بک نددلج ۲۰ قردلوا ِ
 حارفالا حا اتعم » و ین اشم هعو ر ۰ راس ها

 ناخ زن زعلا دع ناطاس

 ندلا نع . < ردراو یاتکرب هلناونع « حا | رلا دادتمای ۱



 دبع

 یاننسحو تاریخ . ردشا ترازوو کالبشنم هکسا

 یا روش .ردشع ا تاف و هدنخ رات 7 ¥0 .ردقوج

 : ردندنراهشا هل تن

 لوصو لاصولا لا ۱

 لا لیبس كيف قیر نم

 د ن وا
 ریهاشم (نوبلف نب

 له هلل

 لیبسلس ىلآ له ما

 لولم اب

 ۱ یروصلانسحماوا

 شم شاب هدنرابد ماش ¢ بولوا ندارعشو ادا

 ۰ ردشع | تافو هدنرلشاب SE هدنخ رات ۱9

 هلم تس یا وش

 دوج شع رکش قئادح یدنع

 شم یا E امق
 قمر اهناصغا قو اهوکرا دن

 اسی نا دوعلا را مشخا دوعب نلف

 ی ق ار

 کن ه ص س تالک یعه باطلا ور

 ۰ ردندنرامش

 یون ترضح دح ( یثرقلارهف ی بلاق كس یول ی

 كولمو شلاق ند( مع ) لیعاما ترضح « بولوا

 یقتسویق مزمز نالوا شلوا دید ان هدخامز مهرج

 نوفدم هداروا كنهر و ذم كولم «هللاربهطت و فو

 وا كم نمز بآ «كر هديا فرص ه هک راعانننازخ

 هنسهدهع یدنک ینتساب ر كز مطعم ةمکو یتسهر

 ء بولوا یزو قلاو یغوا یا نو ىدا

 جوک او بلاط وا کوس لا كن روک ذ دالوا

 ۳ | تدالو هللادىع . ردهالادبع نالوا یون بانج دلاو
 ٤ دنا تاذ رب عاشو غیاب و TE ل هل داف ۱

 هللالوسر بانح کا لاحرا لوا ندوب ترضح

 هنناص و تم ید دنک بطل ادیع ی مدنفا ( ماص)

 دیه نکیا هدنشاب نکن هلا راشم ترضحو ؛ شا

 یدالوا رکا قفرث تاصوو ء بودیا تافو باطلا

 . یدنا شالا كرت هبلاط ونا نالوا

 .دص ن ثراذا هە

 املا ی 1 را | ب باطاادبع
 یلوروت كبلطلادبع نب ثراح یوبن ترضح م ( یعش
 مدآ ششي هدیهاننتلاشر ترضخ دهم ۰ بولوا

 < شاکه مالسا < هدلاح یغیدلوا قحوح هدتاور 2

 ترضح تفالخ « بولوا نک اس هدهرونم هنندمو

 ات هناخرب هدةشمد ء هلن عش هماش هدننامز قوراف

 هدنخ رات ۱ ااف هدننامز هب واعهو : شمر دشا

 تی 4« رش ث داحا ضء) ٠ ردشع ا تافو هداروا

 ۰ ردسپ وار

۳11٠ 

 ابا یرلکلنلاو رصم كنت رترضح زی زءلادیف "

 ۱ ہم ن دبل و هدنخ رات 1 ترا ندنساها هيما |

 و

0 7 ۹ 
 کس ی هم ن كالم ادب

 ۳ 5 بولوا یلوتم هنس ردن كط نف هدهر

 وا یببط هدنتفالخ كلا راشمو ؛ شلک همالسا

 یدناراو یتراههو تفاذح هدتابط یارجا . یدیا

 ۰ ردر وهدم لاوفا ضع) راد هب هې دعاود

 ٠ كولم ) یمافلا ۱ هعاقر ن كل ادمع ات نا دلاخ نا )

 وا « قرهنلوا بصذ هنکلیلاو رص ندنفرط كاللا

 8 ماشه هد ۱۰۸ و ؛ شفلوا لزع هرکص هنس
 ۱ قرهنلوابصن هنکلبلاو رصم است ندنفرط كل اد,
 1 زادنیدو لدام . ردشعا تافو ابقاعتم قلوصو
 . یدیا تاذ

 رد 9 ۱ سهز ن كللادبع
 ۱ 9 [ ۰ هللروس تمج

 ا طاص نب كلم ادبع
 0 نالوا یر ر كت هسابف یافاخ ( سابع
 بولا یر هداز ۳ 3 روصنلا رفهح واو حافلا

 و ؛ لوا یسلاو زاعح هدننامز دیشرلانو راه

 لوا ر ر یرابتعاو ردق هدن دنع كملاراشم

 4 مس هدهثیلخ دزن یتاکو نجرلادص لفوا هدعب

 ۳ ددیشرلانو راه « قرهنلوا سبح , کا

 ۶ لییس ندنف رط نما هغلخو ؛ شلاق ه ددسام

 ام هللا نیماو ؛ شفت وا بص هنکابلاو ماش هلا

 ردععا تافو هدهقر هدنسهرص تافالتخا ید

 للخ رامیشا یدل وس ی هد ی تو اش

 99 * زدن دنس

 , قبحا دقفل ینجس ینئاس دقل
 ىلحأ الو ماال مهیف ی او

ِ 

 مہاقل كرتب یزع یترس دقل
 E یلذنمو یباج نم یتشم امو

 Eon زا نت
 ۱ 2 كنجرادب ر رم ن ؛ الا دبع

 رر ریو كهح یشراق هنسادعا كربلا راشم « بولوا

 وروآ رس ؛ شفا نمأتو دن ات تطاس « هلا



 هدعب و هباردشا ناو 0 ا 3

 هدن را رات اورو ا م یدیشلوا یدلاو هط

 یدنک هده رام ر . ردفورعم هام( لس ر

  هکهروک ین ؟یدرتسوک كاکشوک بوقروف < 1

 ۰ ردو ی فلات بوروا هنه اکہ لق هلیفاد

 1 امان مكا ن)

 دیع نت هیما نن ص

 و ینیعشب كب وما كولم ( یومالاس

۱ 

 ٩ نأ هرم ن تالاب ۱

aردشم و رضاح هد هعقو ه دنترعم یردن . 

 یمکح درب زا ی هلادبع یرلفرط ر رابه تب هیمال

 کام رشوه ا قا

 قایع هلدتف رعم فسو ی جاج هد و ؛ هلا

 -هزندتنا لتق یربز نا <« هللا طض یخد یز

 ؛ شلآ هنسهرادا تح قهیمالسا كلام نوت 3إ

 هدنرلن اا یسرافو یار طرق و مور كد هتفو و

 ۔ دتا ترد ید ناکام هلب | رع طخ 3 ۱

 نواو هدرصعو ی زکلاب هنس یدب . ىدا ش

 ةر رک امج هک د هنعالاسا كلام نوت هنس تر

 تافو هدنشاب ۰۲ هدنشرات ۸٩ « بوروس تموگ

 دهزو هام ولعم ی هدهقف هدنلاح یادتا

 قالگ تک هتششاب شا « هدهسیدنا زومشم ا 7

 جامح صوص یلع ,بودیا دایتعا یناستعاو لظ هرگ کی

 طاسم هنرزوا كيالادابع یلاظ ر یک فذ

 هنس €5 یقتغل دل وا لئات هتم وک صا قح ی مش

 < بونلو فب رش فک هدنلا ء هدنرلک دتا غي

 یر داق , هی" . ردروپشم یفید وف هفرط
 > قوح یرالف 6 كوس هلساق یراز وڪ ۶ 3

 فاش قح . شعا مدآ رب راقوق هلتاق ی 6 ىل

 شم روا وا ارگ طیب ناشح وا هد ندتس و

 یدب نوا .یدرونلوا هینکت ( بایذلاوا ) هلداق
 , نایلس .دیلو ی یدرد ندرلن و < بولوا ِ

 ۱ هم یک دك میم هدنگ رات ۷۲ هدننافو تكیاوص 3

 هاند هنس یدک هتفالخ فام :E ردشم

 ۱ هدنشایر نوا هدنرم هعق و داش

 تالاع ¢ قرهنل وا تەر ةا دک ها كتير

 أ لوح هب رع ی هناودو هیات تالماعم ندا نار

 : كر هد « كن: و ین قارف ادم ا 9

1 

 ۱ هلا لا نوتل او كريس ئی5 وا یز

 د ب ۳ ۰

 هدننامز . ردرل شلوا لا هتموکح ماه و دی
 قرش هم الما كلاع < قرهنلوا رارب ییخ

 . یدمشعا عسر ردق تا ارو هی اتس دنه

 جان : رص ر یس وم ىلا دع

 «بولو | یلغوا كريصن ن یس وم روم نالوا سادنا

 هدننامز كراج ناو نالوا یربخا تن هبوءا كولم

 ضقل وا بص هنکللاو رصم هدنگرا ۱۳۱ و

 ن لع ن حاص «هدنف دحاق هرصم ان وام ناوصو

 بس كره دنا لتقو بقعا ییسیدنک یسانعلا هللا دہ

 .یدیا شعا رسا ید یی هجرت بح

 یناما ےس کا دم ]

 ۲ تمجن | ا

 و ناناماس

 کیا هلع اود

 ۱ حق ن تاللا دبع

 ا یا سرو | یا ثاللادبع
 دل

 | نب دجا ی رص ن حوا ن كلملادبع ) یسحمر
 ۳۳ ,بولوا یسیعشب كەر وک ذم كولم (لبعامس!

 هنلوروم تخت هن رزوا ینافو كح ون یردب دن رات ۱

 رک ندکدروس اتام وک هنس ید «هلس واح

 «بوشود د نکراتوا ناکوح هدنمراا ۰ ۰

 تاسارخ لاو تک بلا هدنامز هردشلوا فلت

 a کر یمخم كنتلود نکس 11 «بولوا

 ن روصنم نب حوت نب كللا دبع ) یسیعکیا
 یدک زوقط تثبهررک ذم كولم ( رص ی ۳

 هرکص ندق دل وال وعکم رصن یردارب .بولوا یریخاو
 دوخ هدناسارخ و ؛شعا سولح هتخ هد ۹

 اراخم «هلغلوا بولقم , گر هدبا هب را با ناک عکس

 - وا لا هثاح ثلاو ؛ شعا زارف هنداح

 هاکن د و و . ۹

 یموکع ادم زدشمرا هنااب یلود ناماس لا

 .ردنآ زوقط

 ؛ شعا تافو هداروا «دل ر هل ردن و

 تن هحباوخ ٤
 ) 1 a I تاللا دع

 رەس ۳ ەم 4 ۰

 ۱ جش هد داف رع* هدننامز كکنلروع ,بولوا ندالعو

 .یدردیا سلخم ( یعاصع ) هدنرامشا .یدیا مالالا

 ا عطقم 3

 زا رود یاصع د راد ون

 هک نون |

 شیوخ ربخ

 رخ ۱ وره ام رخ یادینش



 د ب 3

 وہا .نامزاا میکح )|یال یا مثلا
 = ہا مع

 ۳م 11 فا متن ۰

 تط بولوا ندنساداو اطا رهآاش* سا دنا ( یتاسفلا

 هدرهشو و تامدا و یسهمان تراهم ها گو

 ی وا ندلا حالص . یدیا راو یمالوط دب چھ

 قوح كب ثكرلاراشم هاشداب بوک هماش هدننامز

 را هدیصق قوحر هدنمح و وا لئات هنناسحاو ماعلا

 هک. ید شتا هناخ هناعم ر هدوشم د

 نمّولا د.ع یلغوا هرکی ندننافو

 نادہمو مکا ناوند « هو ل هحور یراث ] هیلشاب

 < العالا كلملا ىلا تاقوشلا ناود » .موظنم « ماكا

 »> یجولا رداو DP «<Q كول لا يدا ناود » «موظنم

 عیانص 3 ةغالملارس باک »ك رظنلا غ باتکو

 ۔دقلا و تارشبلا ناود » «« باطلا لصف ف میدبلا

 ا یتاحوتف ف كنرب وا ندلا حالص هک تا

 ءردشیم ین رلت رفظم نالوا یتراق هراکن رف و

 ناود 9 6 تاحشولا و بنشتلاو لرزفلا ناود»

 تاظاخو لصر ناود» ۰6 زومرو زاغلاو تابش

 و ةرثک نام ف

 ۳ 2 Eb 4طور» جت ایا حدانم باتک» >€ هره

 6 بطلا ف ییلاعت » « « رصانلا ثاللا صك اصخ نم

 ها ندنخرا ۰ ۰ . 6 ةيکص 4, وا تاّفص »

 ءردندن راهش ۱ “لج تاي یا وش ۰ .ردشعا تاقو

 نلاسف الق كتع لسب م نم

 رفتلا رع ناکولو . هنع

 ةجاح ,هعدت امل قف . نکو

 رفئالل سفثلا ناعغما یا

 ی AR قلا له ,ن سس دم وا ) ء
 تموکح هدیرفم ( وکلا ۱ 3 و 9

 هدن رق نات رز دیس وم كزتلود یدحوم نروس

 كزرڪسف ا 7 هدم س هب د 8 كس هلیسق هم وک

 ؛ شم وط هدنگ رات اس شم ۰ بول وا ییغوا

 ۱ وات مع آ هرادا

AAAدالاو رودصلاو بطلا نم _" 

 ماددا ترضح معنا هظم < «ك ر هلک همور ندناسا ارح

 ۱( هدجاو ) هلتبسن هنعسا هدهبهاتوکو ؛ ؛شلوا |

 | .هصز یادم تای ص وت ی ا هلمسقل یدوهو

 مدنافو و ید ص یج ر درهدنک «بولوا لخاد هنس

 كت صوت نا هد نګ رات ۲۰ .یدنشلوا نیشناج

 بو الشاب ه دالر 2 هل رکسع ین دل وا شعا همه

 ین هتس والس و یساف هدعد و است و نارهو ادا

 رادمک> یوم تلود ءم رک ندکد تا طرص

 كنفشات ن فسو ن لعن قعسا نالوا یریخا

 ای
YT 

 وو اا

 [ ءهل یر وب تەج| م

Aی ی  
E: 

 17 DL هدک اووس مک

 نوت «كرهدیا حف م هد ۲ هللا هرصاج یآ

 >- یخد هسل دنا هدعب و ؛ شلوا كلام هنکلام |

 را ۰ ۰۸ .یدشعا بولخم یسنوفاآ یلارق نوبل

 رب یلئدش هداروا ,بودیک هالس قام

 و ڭلەنس 2 زوتوا Es روید

 ی
BDB 

 وا كنڪولم صفح ىن
 ۲ 9 هدهوالع |. ردسي | نەۇمل ادب

 تءە>ا|ص د » صفح

 23 رها ءاروام ۱ ماه قم وداع
 (قدنرلناخ كیزوا نروس

 ا هناخ هللا دع یردب هدنخحشرات ۱۰۰ ۵ ,بولوا

 تافو "ال وتقم ۱ تا > كل هنس رو ؛ شوا

 8 اوا یناځ ناح دم ند یلفوا كنس هلاخ «بودا
 انا یوفص سابع هاش هدناره یخد و .هدهسیا

 ردشمآ وا لتف هدهرا ییذتا

 دیم ی نروس تموکح هدنع

 راما كاوضو یعج ا یثلا دبع

 یوا نیدلا حالص هدنرلخرا ۵۰۰ «بولوا
 زن ندنلا كنون یی هطخ نع هاشناروت یردارب

 .ردشمریو ماتخ هب هلالس و «هلکعا

 وا ندنیطاطخ و اع ربهاشم
 ]دهم ی را ۱ دحاولا دع

 امو اح 8 ناطاس ینوناق هدلاح یغیدل وا

 ,Es هبحوت هنر دنک یسیردن ت هسردم نانلوا

 بوزا حرش د, هلساونع « هدحاو » هساتک « هان »

 ۱ كبه داز یراف و «شعا مد «ملاراشم هاشداب

 رتمزاب ید یسهلاسر بال رطسا رب موظنم هلساقلا

 1 . ردشعا تافو هد ۸ .یدیا

 ا نو | دحاول دبع ۶ نروس تموکح هدب

 ۱ اد گنکرام صفح ین
 ۳ ا وا نالوا ۱ دحاوا هه

 هان نیدحوم هدنرخاوا یره نرق یعتلا ,بولوا



 ۰ 4 ۳ 1 سقخ ی ب بولا 1

 عسا و تمحاص هتسهدام « لبح | 2 ۱ ادیع
 [ ۰ هلدوم

 ریهاشم نارا( انالوم ) 3
 فولوا ناس اا و اک باهولا دیع

 هددهشم .یدا زاو یسهمان تراهم یخد هد شا

 : ردندنرامشا هلج تب وش :یدنآ ی

8 

 تفلز : رس زا لدو وت لعل بل زا ناج

an 4تسزارد رو رضح با  

 4 ۱ یدتفا تاهولا دبع 1
  ESض | -

 ك ر هديا ترڪ همور 1۳ دلا یندلوا ین

 ۔رافو یس هم وظنم چوآ هل رلن اونع € مقتسم طارص#

 : ردکز وا ت تب وش .ردراو er کرو 1

 تدقد هاچ رس ر تیل ناومح بآ ۱

 تسنهد نآ "هرم رکم تسر داع

 .هنکاامء اهقف ریه اشم |یکلام باهولادبع 1

 ؛ شل و هدرلتلیضاق ضمب «بولوا ندارمش و ¿
 هداروا ه دن رات EI ءبودیا تاتو هرص# ۵ ۴

 مظعو ما ریغص هلسناوذع ۰ نیقاتلا « .ردشعا تا

 ةلدالا باتک» «« كالام بهذا ةرصالا» «« لئام

 ۹ یناونع « ةنودلا حرش »و « فاللا لگ م

 ٤ ردندنراعشا *هلج تد کا وش .ردراو یا

 ةبط لالا لهال راد دادغب ۱

 یا او كدبخلا زاد سیلاغللو

 اهتقذا ف یشمآ . ناریح تالظ
 قیدنز راد E فیعم فا

 ربخ دبع 3
 كنء .بولوا ند هباوص ( یناونلا ۰ ۰ ۲

 نا هضر) لع ترضح ۵ د م) هردندنس هل ناب

 | « سورخ یاون» 6 راکدنوادخ الم فقانم» .رد 1

 ۱ « هداز ی

 [ . هل رویب ۵

 ۳ 0 | وام تاهولا دبع ایت تو

 ۱ لصا نو بولوا ندنسارهشو و رها

 د ( ردن زکص افت ا

 هلا هن وأمم رک أسع هد.انعم یردب نکیا هدنشاب ۱

 (یدادنیلا يلع ن)

 تن هلئامر دارفالاریثک ء هلمنافو عوفو كني رد > نکا ۱

 | نویع» ««ةلاسرلا حرش ىف ةفرمملا » هلساتک رب م

 اا e دیزب ن -- هرامع وا )

 نانو هل ر وهظ یس ةلگ نم یل دعن كب هاون دود |

 | ء بولاق یسد ۱

 د باغ

Eهدهفوک «بولوا لخاد  

 ینیدلوا نیک یشاي یرکی زوبو ؛شاوا نک اس
 هده رث ثداحا تاور .ردشع | تافو هداروا هدلاح

 . یدبا تاذ ر قوئوم

ALنب یصت نب فانم دبع ن)  
 و س ۱

 تب هما ی ؛بولوا یردب كن هیماو یردار كعاه

 هردنسالعا دخ

E 
 ردیشخو يلغوا دداوعالاوذ ورع .

Eیتفلدلوا هبصق ر هدنوم رضح ۱  

 رو دا نام رس

 ۱ ك ۳۰ ¢

 ناطاس ناکرقنح ¢ بولوا یردار كوس كربةف رر

 كولم نروس تموکح < ه دم
 درب زوتوا كن هبربج «بولوایس

  یهش ۾ هاک غد = یرشارف رف
 ( كب دلاخ ن كلب ییسح هللاد,و

 هدنخ رات ۱ ۲ ۵ ۵ ق٣ یس هنس یسولح فیاخ دروم ا درو |

 كنتالو هساب هک ) ه دنس هب رق سا زا دوانرآ

 - هیحات یلغاط هدنساضف یدمرب مات هنغاعس یرکرا

 ترد نوا زونه « بولک هبا

 5 هدنرلنامز شیاسا ¢ قرهنلو هده انوي دودح

 هدنشاب زکس نواو ؛ شا لیصحت ید ملع رادقم

 مانفاو راذغعا لمس هل ام هدمدب “راد

 ad ۹ قرهنلو هدنرلت ر وء 9 مارنلا تاموسرو

 كحوک ندندنک هع دیا تافو یخد یهدلاو ا

 طقسم 6 نوجا نیم ات ییابصحم كنردار تاکرا شش

 هداروا «گرهدبا هناخ لقن هنب رهش هاب «هلکرت نسر

 - دمه و ا هګورو هح زسا رفو یسراأفو فن

 هدننروص هزک اینم هلب راز دارت یرلماشقا گو

 ندک ها لیصحم لکا یژردارو : نا ع

 نو و وا اه رک .ردشعا لب رکا هدنشاب

 رگید 1 لندن دلنلوب ES ضع ندفرط



 ر ب ع

 دلوا تداع یتاقاب هل رظن یردب كنمومع هرات

 موق رب ندمدآ رب ندبا تره هرب رب "اتاذ و «ندنفی
 تحت كسير رب رلترعه ء بویاوا قوبسم كا دلوت
 رب اپ و رب كچوک ابو كو ردبا ناکم لقن هدنتساير
 .اربو «ندنغر دلو عوقو هدننروص هلفاقو هورک چاق

 قرهلوا هدنتسعم ك ( ) مهارا ترضح یخد كرل

 <هدلاج ره .ردلغ یرللوا شا ترعه هلی ووت

 قرش كنطسلف « بونلوا هيم” رلناربع ادتنا رلت و

 لخاوس نانلو هدنلا ل هکبنف هدنرلتهج بونجو

 لبخ رب هدرالم راوج هلوح قرهلوا قازوا ندرح

 بوزک قرهلوا نیشن ههخو هدنتروص تربشع تقو
 یرلت-ایر هزکص ندوهارا ترفح ۰ ردرلشع ال وط

 ۱ ب وقعا ترصح ندرلت واو هە( ۶ ) قع” ترضح

 ترضح یردار كة” | ترضح کا

 | مهرحو قرهلوا لخاد هزاح هسیا(مع) لماما

  یسالعا دج كنه رعتسم برع قرهشی راق هل موق
 .رذشأوا

 بوة ت رةح 6 هنن رز وا دوس وا لئات هنرازو ه درهم

 | یر هلیبق و موق هک و « یدالوا نوا رکید هللا
۰ ۰ 4 

 از زعم ادا هداروا 6 كر هديا لاعتا هر < ید

 ۱ تماقاو ثٿ تدم ب رق هب هنس زوبحوا ارت م دعا و

 « هللا درع 4 هد یعما 7 لب وعل ترضح ۰ ردرلشعا

 ءرکص ندملاراشم ین «ندنفیدلوالْئارسا هلیحانعم
 واتس 3 دار هدیا دا ینمات ( لمارسا ین ) را اربع ۰

 مرشع انا طابسا هلتتست " هدالوا ییا نوا كبلا

 یهدرصم ٤ یدرلشل وا. میمقنم هب هلق يا نوا یی

 مرد نقالخا و تاداع تریشع کسا رلیاربع هدنس
 تو یرلکدتا هظفاحم دم نم ء بودیا فا

 . یدرلشلتوق ههفارص روماو هن رلشیا

 مدقم هنس ۱۵۰۰ ند( مع ) یسیع دالیم تاون

 تب مارو )ی  رش
 یرجا رو < سیل ندنراعحو لظ كرل وعرف

 یارک « هدهسا شلواهحوتم هسدقم ضرا هژزواحم

 هنس قرق هداروا « بودا اف ین رالو هدمت

 )۶( نوراه یردار هلا یسوم ترضحو < ندقدلاق

 ا نالو ابراء هرکص ند ا ل اھرا
 ضرا «هلقوس هسدةم ضرا یلشارسای ( ع ) مشو

 ا ا ترضح یرلطبم نمای هلا
 كېلاراشم ین رلطیس کبد 1 ا یراق دلاق قداص ى

 ۸ قددالبم « بودا مو رصالس یرادمکح ۱

 ؛شعا طبض یتکاعو وع یتلود لئارسا لوا هنس |
 ندهروک ذم كولم هدنح رات hE داليا لبق و ۱

 ی «كرهدیا بولغ« ید یتتلود دوم ینا رصنتخ ۲ اجا تم وکح و توات ی رطدروک مداروا لب راتماقا

۱1 

 هله وو ا | بت رخت ىس دةم تدب هلط رض یسدق ۱

 7 ۰ ردلشعا میسقت هطبس کیا نوا یروک ذم

 بپ رق ههنس زوب ترد لّارسا ین هرکص ندمشوپ
 لبثارسا ین ماکح هدو یساحم رادتخار ادتا تدم

 بولا هرادا هلتفرعم امور فقورمم هلیما
 2 زرا و اط كن لب دنک لوا هنس ۱۰۸۰ نددالیم

 ۲ ماو لژاش هلیطسوت ك( مع ) ین لومو یر
 ولاطو ؛ شقلوا بانا هنلرادمکح تولاط هلرکید
 ؛ترضح لفوا هدمبو ( مع ) دواد ترضح هرکص ندن
 ره ؛ نولوا لارا ىب كلم( مع ) ناییلس

1 

 رحم ندنارف یاود لمارسا ین هدننامز كملاراتم |
 ار و ؛ شا مسوت ردق هنلحاوس رجا رحو ديفس
 هلشیحو نع و دنه ء بودیا دیازت یرلتو یخد

 3 ..یدرلشغ | ناماسو تورت تاستکا 3 درهدیا تراجم

 دالبلالیف « هرکص ندنلاحترا 2 (مع) ناولس ترضح
 دوې « بولیرآ هب کیا لّمارسا ین هدنخرا ۰

 یا هلحووو ؛رلشع | ذاا كلم یمامب رو ندنلاحر

 ا( دو ) یس رب «بودبا روهظ تاود كجوڪ
 ه ر هودشلآ Sl قلود ) لارتا یسیعکیاو

 نالو عوقو عطقنیال هدنرلنس تاود ییا و

 قت چوا لهجو و .بولوا راچود هفعض ندرل ه رام

 رو آ کد ندکد تا ماود هحهدایز لدنرف

 هد ۰۸۷و لقت هلاب هدنراسا قم یون تالا رسا

 بودنا ئاق ینرلالقتسا نوتبسب لیئارسا ین
 ۶ و ؛شمریک هنیرلتیموکح و تیمبات تحت كرابرون [
 ر د داق هدنتلا تراعا هدلباب هنس۷ ۰ یرامسق لوس
 مار لّمارسا ی گو ندنضارقنا كنتلود لثارسا

 د r نالو اق هداژ كا «رلساربع «بول, دون وا

 الشاب هنغل وا داي هلیما دوهج و دوړ «هلتبسن هننلود
 .یدرلشم

3 

 عبط یاب ورضک زیکناهج رودم یهاش نارا
 ( ادق كنسارسا دوم نانلو هداروا .هدنک دتیا



he Ê 

 هب هنس ا درلساربا Rt دمام زد

 اوو یدنکر لب دوم هدنسانئایرلمکح NE مس

 كور ه دعا «بولوا راد هدنرلهماخادو هیبهذ م

 اکولم فلاوط ندیاروهظ هدننافو تنوو كردنكسا

 كلم هدء! و نهاک ادشا ندهلن ام و ءهلا 4 و لا

 هنس ۱۳۰ رلت و .یدرلشع | ذاخما سر رب ۱

 (دوره]) مدقم هنس 4۰ نددالیم تبا بر
 ؛شمک هرادتقا عقوم هلمتن و اعم كرليلامور یر هد

 .ردشعا روهظ 9 یسع ترضح هدننامز كنور

 ب ا یغوا ترد كنو نیط اف هدننافو تن ۲

 كرللامور نوتبس بقهرد «ءد4هسا نشو | م ۳

 و

 قوام 139 یسدق ( نایردآ ) هدنخم ات ۱۳۹

 ندیلق نظا ست تنی هاا طبت با
 هد یرلن الاق قرهلوا لی ج

 - و یر ندتقو وا .ردشعا جارخاو درط ندس,د#
 ته 12 اهدرب رمل

 فويسلا هی و

 قاشهو نح عاونا هدنرلاامز بصمت كفلن اتسر

 نونسرکنا هلیص وصخ و یرلقدلوا راجود هتار اة

 . روک رلاذحو اذا زلک هلقو لاق ندنر هناساب | 3

 تم ید ثكنرلخروم ابوروآ هدلاح یا

 هک ندمالسا روهظ .هرزوا ین دلوا ه دذش دم

 هبارجا ینرلیبهذم نیا یرلنانلو هدهیمالسا كلا
 ط تاموکح هغ ندقدلوا رح هلافتشا هلتراگ
 .ردرلشل والئان یخ د هبصانم كو ‹قرەنلواهام ندن

 هبساص یافلخ هلمولع یکر تن :اطو هنسلفو ت

 ندا ترهش ۳/۷ مد لیمو هیمالسا لود ال

 لئا هرابتفاو ردق هوس ك هدندنع كولمو 2 :

 رلن و و ؛شغلو یدوهب یسیلیخ رب تنالع م ظاعا نال

 یرلف دلوا لئات كن رلشادق رآ نف نالوا سم ی
 م

SIA هه 

۳۱ ۱۷ 

 | ردّتعم هفماشاب هدننروص هع

 ۳ الغاط هنف رط ره نامه كاد بودم هلو

 ا ةد وآ رکان هلا هسل اطب هله كر هک هنیل

 'ءهلغملوب هدنسهرآ ا هدنابراع نالو عوقو

 ۱ بوس« هنس هلن ( هباحم ) مدقم هنس NAA نددآ ۸

 ۱ ندا ر وهظ هدن رل اک ندکدروس مکع رد

 | تمحاص هنط وق كرلہلامور «هش رزوا تافالت

 | تحار ید دلا یمکح درابلانور لیدو
 دالیل ادمر «ندیر کشا مایق هدر ه هدنکیآ «بومرو

1 
۱ 

۱ ۱ 

E EEEلوب نود كب ندنو  

 .رویلیشالک ۲ یرلفدلوا

 ر ب ع

 دارن و .ردرلغلوا رهطم هی و مظع و تم رح

 شکا ,بودا سردنو سیردت هدسع ناسل یغوچ
 هدنارع نال .هدهسرلشهزاب قرهلوا رع یتافیل ات

 . ام ناتتسرخ هدرلنامز 1 .ردراو یخد یرلن ازا

 ءبولوا تبرح لئان ید هدایوروا ینمی هدنکل
 .هدنونفو مولع كرکو هدهضفارص روماو تراجت كلرک

 روهظ . رلهدآ ردة و رومشء قوچ كب ندنرلجا
 هدوحوم تور كارا رک نو موبلا نما

 .ردنونظم یغیدنل ون هدنلا كرل دوم ی رب كس |

 لاو هدنف رط ره كرا ۶ یک هدیوک ین وکو

 كناق رفا هلا هنالا و ê هيسور هدایز

 هنوءام۱ ۸ رطدوم دوحوم هدهبناقع كلامو هدنلامت

 دامز یرلق رفت م «بولوا هدقْفل وا نیمخ بب رق

 ینجهلوا ش

 r «یرب ندتفو وا «ندنغیدلوا زس«مش
 شا

 ص وص# هنب راب دن رانو

 « هلستهح یرابصءت یهدهظفاحم یترئد رصح#و

 ندطالتخا هلعاو ماوقا ا یراق دنل و هدنرلجما

 او قالخاو ین رات رد «هدنس هباس یراغا بانتحا

 -هدیا هظفام ین راناسل «هدهسرلشعا هظفام ین راتاد

 شکت قوح كب رار هلنارقم و تاقیضت

 .ردهدکغا ماکت هلیناسل كرب یرلقدنلو ره .بویم |
 نه و یراک دل وس كن ران الوا ی هدراتهح و )

 یغیدلوا هل وشام دا هسلا كاسل ناند هجدوم ماوعلا

 كلاع هدنراحارخا و درط لدابن ناسا كن راب دنکو

 (۰ ردمولعم یرلقدلوا شا ال او ترعه ههناقع
 یاب یسهقراف تم الو یر كتماو موق ره

 ئاق ندقوچ ییییارب» ناسل رایدومو «ندننیدلوا
 توالت هدناسل و یتاروت زکاب ,بودا شومارفو |

Eقاره هینوک ینوک و هنرلبدنک  

 هک ردنتیم هيس و .زامهلوا ی رغوط هد كب كد

 ینیدلوا مولعم یرلفدلوا یدافحا كراناربع کسا
 هلشانم یرابهذم درج لس کو :هدلاح
 (نیتال) یا یناربع قترا «بولند لتارساو یدوب

 یعدق مسا تنهضرقنم تما رب یک یمسا

 - وه هد دوم 3 ندا ل لس یه ذم هله 7 8

۱ 

۱ 

 هک« ردبنیم هبه و هش و .زالاق یثرب چ دکور |

 هدیهلاقم و زینیدالشاب هدنتاآ یناونع « راتاربع»

 رب دوم .زرودیا لاک | هلرکذ



 رب ع

 - ایرسو رادناداکر دق هن ره ,هواک هب یناربع ناسل

 ندرلیادلکر ایناربع ,بولوا دق اهد رابروثآ و رایت
 سا هدهروک دم اهراس ٌةنسلا ءهدهسراشغا مشت
 دل را اتک رر هدهبماس هتشلا «بولوا دوه زا[

  دلوا ی دهم" تک یهدناربه ناسل یرلکسا كا

 | ءاس ةنسلا نالوا مولعم موبلا یناربع ناسل «ندئغي

 یگ دق كا گم هىم

 هدناسل و .بودیا فلخت قوج زا هروک هرهع

 :ردهدگنانروک قرف نورا هدنتسهزا بتک دووم
 .اشمو تارق نالوا هلبا یع ن ۳ هزرناربع ناسا

 تافل «بولوا تق د نایاش كم قم
 عدل وا كرتشم هل لخت ظفلتر یتزح یرلساساولصا

 نامه یخد یرلهدب نم باواو یتاف رەت ك رالف یک

 هجباواو تافرصت یییع نادل زک لاب .ردهدزرط ۳ ۱

 رام قام فن ات یا ید راه ردءهشاو اهد

 بهار و هر رع

 فقاو هننهک بون رکوا قح نیم ناسل .رددک

 هلیصحت هدینرلن اسا ینایرس و ینارب« كرلنیتسیا قوا
 هرکص ندکدنلس ییرع ًاتاذو ,ردراکرد یرلجایتحا
 فك هلنتهج یراهداملا قوف تبیاشم ناسل ییا و

 هدنرلتخباپ نوت تلایوروآ .رلس4نرکوا یالوق

 یر ندهنوا هدنرارهش لوس نالوا فراءم زکص و

 هدناسل و ده دا سردنو سزردت یارع نانل

EURنور اتو راووت ضمب ها ندنکسا هللا هس دةم  

 هفسافو تمکح و هنونفو مولع شا زا هد اط سو نو رق ء هقشب

 یک یلرع یطخ . رویشو رلباتک ی یخ رب راد هبطو

 ؛ ریل اب هلا هعطقم فورح بولوا هلوص ندغآص
 من كندکرت تشرق هلسیترت دجحما یرلفرحو
 هردترارع ندفورح نالوا

 كکولم نروس مکح هدنرلدلود لسارساو دوم

 هحورب ید یحراو مع تم وک یادتسا هلسدهاسا

 ردق هنا

 : رد 1

 قلود دوم

 ۷9۰ ( ماطاوب ) موی دالیلا لبق
 ۷/۳۷ زاحا ۹۷۹ مبحد
 ۷۳۹ اقزاح ۹:۹ ماا
 1Y اشانم ۹10 طاقاشوب
 14 نوما ۸۹۱ مورب
 ۰ استو AAs ایزحا
 14 زاح وب AA الشع
 1۰۸ مقایوب ۲ AVY شاوي
 oA ریخا وب ۸۳۷ اص وما

 ٥۷۷ تا ٥٩۷ ابقدص ۸۰۸ ایز وع

 | یخد یناربع ناسل .ریلس هل وا دع

۳11۸ 

EYE A ۳1  

 ی ب ع

 یلود لثارسا

 N ماعب روب
 TE بادات

 ۹۹ شعب
 ۹۱1۸ الا
 ۹۱۸ یاز
 ۹۰۷ یرم
 AAR باحا
 AAY ايزحا

AY 2 

 ۱ ۸:۸ وهاي

 3 شن رخأتم ( یدنفا س د٣ ) ا

 رد له سور < بولوا ندهساعفع 2

 ۰ : ایس هدادشب و هزاعح نکا یناک همکح هدنتکاع

 و . ردشغا تافو AUTEN es «بوح ا

 2 را اتم رب تاي

 ۱ ۱ . مدره ته زوي ندکترضح ,مهنازجاع زای

 ۱ هللا لوسر اب تصخ.د هرذ زی و هکیاپ رابغ

 و هدنسهزآ ندع هلا دز هدنع

 E شرم

 ۰ رویدنا نام , یوه توقاي

 ا ( یرافقلاسباع دوخ اب )
 اقا یدنشلوا لزان ةماش « بولوا ۱ ٣

 et تست دیک تاد جاقر ندهفوک

 م

۳ 

 39 . ردرلشعا
e E 

 E ا « بولوا مفا رهش]
 ES ةو ودراو رلن الوا بهاذ هتغندلوا ش هم

 ب نصر سافت هل تاق شاک هلیدنا جس هدرهش

 .رارد یرقىف حد هب هش

۳ 
 ۰ ردشفل و امار طقسم

 ۵ ن هرتنع ندناقلمم باصا ۱ ا

 TE یس هقوشعم :

 ک « هقشب ندقدنلوا داب هدنراهشا كملاراشم رع

 سهزآ هنر هللا هطان رغ هدسلدنا
 ١ یالع ضمب « بولوا هبصق ر

 3 . ردل وقنم یرامش | ضعب یخد كس

  EEیا تیاذ جاقرب ۳

 11 ۶ ددینآ هحورت یرارومعم كلا

 اوضر رو هرحشلا تت هک( یولبلاقرا ن دیبع هعمز

 شل ۳ اب مدرس هد «بوذل و رضاح هدنرلتءس

 3 هنسانع برغم هدنتیعم مدح ب هب واعمو

 و وناوا نفد هدنب رق ناو ریقو ؛ ؛شعاتافو هدهش رفا

%4 
 گی 9

۸۹ 
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 ک

9 

۰ 

 ی

 كهف رش 9 ضمب ۰ "یدی ا تدص و ۳
۸ 

 دی ) س . ردفورعم ا هد هل هبنک و دین

 رضاح هدنسازع رد هک( یرفظلایراصنالاسوا

 نابم ترضح هدتناور رو يلاطیبا ن لبق ءبوتآ
 كنو .ردناذو ناتوط ربسا یخد فون ۹

 - روس بیقلت هلیبقا ( نرقم ) ندب ون بناج هنب وژ
 هک (یراصتالایسوالا نابهتلان دیبع ) - . ید 4

eیسهعقو هبقع <« بولوا یردارب  

 ۔انع ردن ۰ ردیرپ کنه اص ش ندبا تعس یس4۶

 ه دن 4ءق و دحا هدناور ر « بوذل و ۳2 هدر

 برام نیفص هدتناور رو هلب دب لمح یا ن همر ۱

 س. ردشلوا دیهش هال وطن ص ترضح تسم ه ۹

 محف هک ( یودعلا یشرقلا ةشدخ ن درب 4< وا

 «بولوایلشاب یخ تقروا درادمنک هاا سايس ةا ۹ ۱

 فوقو هاسنا .یدنا ندنرارابتخا یللقع كلا كش

 تقو یلیخ .یخد هدمب ید زاو ینامولب

 ترضح <« بولوآ
 ؛شعا تافو هدننامز هواعم هدتاوررو ؛شنل و۲
 ندنفرط( مضر )رب ز ن هللا دہد في هک هدهدتناور را "

 شیدا .ردسرک د
 ۵ ده هک (یلسلا دلاخ ن در بع) --.یدا شمرول

 تع« هدنس ه رام نیفصو شاپ نا هدهفوت

 نب دیبع صاع وا) س. ردش کلو هد وضا ص ترشح

 یمت كنیرعشالا یسوم هک(یرعشالا راضح نب میل
 ییسانع نینح .یدنا ند هب رابک .بولوآ ۱

 وام هشقعت در لنلبکح هساطوا ندب ون بن ۱

 هدنتسعمو ؛ شلوا دوش هدهرانالو ءوقو «بولو

 ینماقتنا یرلترضح یرمشالا یسوم یکی نانلو

 م

 ترضح تم هدهءقاو تایراحم ةفاکربارب هلا 13

 .ردرلشفلوب هدب وضت ص

 « بول ی یاد دن

 ۰ طلا توالت لفو ن ثرالان هللا 4 (

 ترا ان هللادبع بقلم هلة هرب هک (یعش اهلا یر#ل

 ههدام(بلطلادیع نب سابملانبهللادیبع)--,ردپردازت
 یشرقلا یدع ن هلادیبع) --۰ تمحارص هنسوصخ

 ی دلو بوفغوط هدي ورن ترضح كو هک (یلف

 ۱ هللادسع

۳۱۹ 

 ۱ یردار هک (یراصن الابزام ن دیبع) بس. ردشل 1

 .یدیا راو یلدومو "

 هک دی

 ینهاخ هدهنندم . رد۶ا تافو هدننامز ثاللادبع

 .یدنا لصتمهنسهناخ كنمدنفا (هضر) ىلع ترضح

 --.ردشعا تاور ندا امضر) نامو رص ترضح

 تعج ام هنس هص وصخ * هدام( باطل ان رمع ن هلا دبع )

 . لزوم

 هدنتهح یراکه (یدنفا- ( ۱ هلا دمع
 ترهش هلذوغشو ناد ص تر

 هدنرخاوا قباسنرف ءبولوا ندنخحاشم درک شلوف

 مابق هرادرک یهد-نفارطا لوک هبمرا یراق هناربا

 یناباا ارادت تلخ هدایز لدهنس ر گرهرب دتا

 هندم ندهنامع تلود بناح هدعبو ؛ شعا ل ا

 AS «بولوا زومامەتماقا هدهرونم

 .ردشغا تافو

 «بولوا ندخشاشمره اشم

 ریش ىلع ۰

| 
 سا 2 رحا هل ۳

 تق رطذخا ندنرب دنک یخد یعاح نجرلادنع انالوم | ی

 هددنقرس .بودنا لاحرا هد۸۹5 ۰ یدیشعا | ندرلندبا نفد ی( هضر) نا
 هردن وف دم

 هاشم(-درعسوا)
 AR 0 ربچ نت هلا ع

 یارجاویتامولعم تعسو هدبط .یدیا بهذلایلارص

 هدنقرافابم .یدنا راو یسهداعلاقوف تراومهدتابط

 تب هللا نالطب نا نالوا یرصامم «بولوا مقم

 تافو هح هرکص ندنخرات 0٠}

 .هجورب یرهعلشاب بولوا یافت قوچرب .ردشعا
 .بقانم» ««نابلالا نيب فالتخالاق ةلاقم» :ردنآ

 دم نسلاوا داتسا هک «ةبنطلا ةضورلا» .«ءانطالا ۱

 .ظفح یا لصوتلا باتک» « ردشمزاب هنمان لعنت

 قابلادبعن رهاط یا داتسالا لا هلاش رو ««لسانتلا

 ةراهطلاین ةاثسم نم "اباوج نیمرطق ناب فورما
 ۰« سفنلاةکر ح بوحو نامی ةهلاسر» ««اموحوو

 لئاوالا لع نم ةضتقم لئاسلا رداون ا

 ««رفأ- سل ادا زورضاما درک دلا باتک» « «بطلا ی

 ناویما میابط باتک» ,«صاو2ا راع یف 4

 هنمات هلو دلا ریصن ریما هک ام اضما عفانمو اهصاوخ و ۱

 . دشمز اب

 (داینب هللادسع ۱
 دلو كرم رح ن نفس وا

 فلاس نالوا یعورشمان



 ی

 دل, دیزر «بولوا یلغوا ك( هاب دایز) هجرتلا
 تاتج ماما ترضح .یدیا یسلاو هفوک هدنامز

 هقارع , هنرزوا یرامشا كرل ل هف وک مدنا (هضر)

 بولا رومأم هبهلاقم هلرکسع .هدقدلوا هجوتم
 لهاو ارقا بوسنم هیون نادناخ یاما ترضح

 تب اهم كا «بور د شرق ص هدالبرک یار هللابصو

 رب قحهیلدونوا ردق هتمايق «كرهسک یخد ین راوص

 تبحو یدناق د) رکسع ندا دنهش هد همکف تروص

 «هدن راکدربتک هنیر وضح یاما بانج عوطقم رس ,بولوا
 ؟لماعم رب یک قهروا هنشيد كرام هلکنکد یهدنلا

 مات قازودلا رخآ لا «هلغملوب یخد هدەنابداین

 ال رکزوسلد هعقو .ردشلوا یعاد هوا داب هلتنءل

 هرکص هنس 8 بول و عوقو هدنسب رکج جرات "۱

 رومشم یهف وک هاديه هدننامز ناو ص ن كلملادبع

 ای یرهش كر لمر دن وکه کے ا ط.ط ندنلا كر ات
 رتشالان كلام ندنسهنوم كراتخ ,نکیا هدکعا
 لتق یلسیدنکو ناشیربو بولفم ین رکسع بوشیتب
 . یدشمردنوک هراتخ ینعوطقمرس «كرهدیا

 یمتاهلا بلطل ادیع نب )| ۱

 ثرضحاكاپ مع(یشرقلا] بل
 «بولوا یلغوا ك(هضر) سابع ترضح یمانیتلاسر

 ساعلان هللادسع

 | رف .یدبا كچوک شایرب ند(هضر) هللادبع ترضح
 | نکیا قجوج «بولوا لصاو هزعدنفا (ماص) تاّساک

 لوازکیفناخ ندوب بناج ربارب هطردارب كوي انایحا
 كرابم قرشوف .هلفلروس توعد هد كج هل هلک

 لضفلاما یسهدلاو .ردیوم یرلقدلت ا هنیرلقاجوق

 شب ردد وا ینهبنک .ردنرالاتن یریکلاةبابل

 و REE دوح .ردشعا تاور هغ رش ث داحا

 هدنرل_تفالخ مدنفا ( هضر ) ىلع ترنغح ۰ .ردراو

 ریما هد هو هنکالاو نع نع ییسیدم

 | تیابیت ص ترضح ۰ یدرلشمروس بصذ هکاعح |

+ 

 ۱ هدعت < بولاق هدنکابلاو نگ كد هنعوقو یرلت داهش

 | نارادفرط یهدنع ةا طرا نب رسب ندنفرط ه واعم

 هودرنگ E دل وا مانعا اروم ات هاتو كنب وضت م بانج

 | هماشءاطرا نم رب «هدهسیا شملکچ هّلادیبع باتچ
 موق و: ش هلا عوجرهنع هدیس دن :ک ,هجندباتدوه

 هرزوا ین, دا وا روکت دم هدنسهرص لاع 42و و رتق
 رب نوک ره .ردشعا لتف ًاردغ یندالوا یص ییا
 هنلادبع یردارب « بولوا یتداع كءردسک نوق

 ۲۶ شجاق تاي تنهبواعم هتلادیبع «ندنراقدروس مایق

 9 یب 2
 کر یو كةب منم ندفارساوب
 -یق کیا نوک ره هر کم ندشداهت كنب رالغوا
 ۱۳ رو هنب دم . یدیشمالشاب هکمرب دسک

 س هلادیبع باتحو هللطفو راع هّلادبع ترضح
 ىدا راردبا باج ییتفد راظنا كرکر ه هلىمرک و

 ندر .ردلو_ةنم رداون قوح ك هدنقح یتواعس

 رات ۸۷ هدعب هدتناور رو ی هبواعم

 1 هردشع | لاحرا هدهنندم

 باطل | نب س یسیع ون ا)
 ت (ىشرقلا ىلودعلا

 ۱1۶ نبهّلادبع ترضح «بولواندندالوا كمظع | قوراف
 ۱ «هدقدلوا دنهش یردب ۰ ردکچوک ند ( امر )

 هلا نارصره نالوا لخدم یذ هنلتف هجرت بیحاص

 بام ره «هرکص ندکدتیا لتق «بولوب ییهینفج
 )وه ات تی هفاخ «هلغلوا شمردلوا ید ینزمو

 رمع بیهص نالوا شلروس لیکوت ندیقوراف بناج
 ؟شمریدتا فیقوت e دل رءردنوکیصاعلان

 هل دین تیهص عج

 ۱ رگ ن هللا دبع

 هتفالخ دنسم ناغع ترضحو

 ناف ترضعحو ؛شعا ماست 9 نر

 ۱ ام نام ۳ ا هد 2 ه |

N ETامان ورع «هد«سرلشما  

 لق یغوا نوکو «یدنلوا لتق رع نود» بوقلاق

 نو سلوا كسك هنیفح هللا نارمره «نوسنلوا

 ۳ ایذ تفالخو شعبا وع نامع ترضح هاکع د

 وار ترشح تفالخ تب .بولق تسبرس هدنیر
 | هتسارجا كتمبرش مکح هدنقح رمن هلادیص ,هلک

 بولوپ هدنتیمم تن وامم هدنسهب راع نیفصو
 هطر) رسا ی رام هدناور رو ههر هدهعقو و

 تذب هرح یسهجوز ینشعن .ردشفلوا لتق هلدب

 گنبد لق یهدنتسواو ؛ شعا نفد بول آ ینابیشلا

 6ردار ءقرهنل وا ارتشا ندنف رط هب واعم ,هلغل وا جاق

 :یدنا شلردنوک ه (هضر) هت هللادبع ت رضح

E mes)ر هبتع 1 د وعسء ں هللا دبع  

 ١ 5 قدیا روهظ هدهرونم هبدم (ی ذملا دوعسم ِ

 نیا ندهباع «بولوا ندنیات او یر كی هعمس

 « ردینوروت كن هبتع یردار كنىرلترضح دوء-سم



 ( مضر ) هشياع نینمّولاماو هربرهوا ,سابیگ ۵ ِ
 «بوش روک هليا هب هبا قوج رب راسو :i حا
 هقف . رد_ش٤ا هغ رش ثبداحا Di ندنرلید کا

 .یدبا هدایز ك یداو یوشو دهزو ی هد دو

 لئام كب هنتبک كناذو یرلترضح زی زءلادبع ن رم"

 هدافتساقوح كم ندزوعصل و تگ «بولوا كلمهنمر ۱

 هدنخ رات ۱۰۲ ۰ شمرط وس تقو ره شنی دنلوآ

 :ردندن رامشا هلم تب ییاروش «بولوا یس

 هيف توهذ مت بلقلا تقفش

 روطفلا ماتلاف ملف كاوه

 یدآوف ف ةع بح لغلغت

 ربسب قفاخلا عم هیدایق

 بارش غلب ل ثیح لغلغت
 رورس لی مو نزح الو

E 9ی رغم« ا  » 

 ۰ تعحاسص هم هام پر بیک

 9 دهلان هللادسع كام ا ۰ ت ۱
E J ۳3نالوا  

 نوراد هلا یداه هفماخ و یغوا كر وصنمن ید«

 رصم ه دن رات NNN بولوا یردارب گل دش 1

 ندتبالو یارجا یآ نواو ؛شفلوا بصن هنکایلآ
 *یلاو انا هد ۱۸١ ء«قرهنلوا 9 هد۱۱۷۸ هر

 .ردشت اكلبلاو یآ کیا زکلاب هعفدو .بولوا رصم
 .یدمهلوا مولعم یتافو خیرات

 : 0 لنافع یرعه نرف یوا ۲-۰
 ندناضف هصزو ندن الف یاچ هللا ا

 تافو نکیا یدضاق باح هدنحرات ٩۳۰ بولوا

 «بولواتاذرب نسخو ین هدهحرد تب اهن .ردشعا

 یوا” .هدلاح یی دلوا نیک ژ

 هست بتک ز وام ی دلح كر , نوا .شمزامهلئرو

 ندنو د هل سه اس

 لزوک هب هدر ؟و دیصق ردو م یغنیدل وا شا ج

 كزرنيلاوذ رهاط رومشم ندنلاحر ماما كهم

 :Bi تاذ رب ا 1م a ق

 دا 73ص ه دعا و Abs E 2 یر ۱

 یرخا كرهاط ی .ردشفل و هدنتراما یسهط 3

 | ید ندناسداو روش هردشعا لاحرا هد هلن دن

1١ 

 یماباب كنواو

 ی ب ع

 تافو هدنخ را ۰ «بوفوط هد نخ رات ۲۳۳

 باتک» ربا هجو رب یتافسل ات هیحلش اب رد ما

 ةسایسل این ةلاسرلابات؟ 9 «ءارعشلارادخ این تراش الا

 6 زتعلا نر هتلادبمل تالسارلا باتک» « « ةِکو لا
 “هل تب يا وش . «هحاصفلاو ةهاربا باک »

 ؛ردندن راءشا

 هل زع موي ًاریما یعضی
 هلضف ناطلسلزب می

 بودیا روهط هدب روم

 یذلا وه ربمالا نا

 .الولاناطلس لاز نا

 ۱ یدهم هللادسع
 تم هدرصم و دعل

 رفغءهح ماما «بولوا یوم تب مط اف تلود نروس |

 لدهباسح تاداسو دو ی كنم رلت رضح قداص |

 یدج هلیساباب ایوک . یدروینلو هدنسامدا قلوا
 یراوت 6 بوج اق لده سابع یالخ

 ۲۰۵ ییدنک . یدرلشماغا هلمات هةشيو < شا

 هدعا «بوغوط هدنس هبصق هیلس كماش هدنخ رات

 رار هلرازن دم ییفوا .هنرزوا یرامدا نالو عوتو

 هادم وبا هد هس اما ع“ و ؛ شچج اق ه رغم ندارواو هرصم |

 هتلادبع نب دج اودا )

 ۱ نو ( رهاط ن

9 

 توعد هتم یقاخ هنمأت كیو یر هدنعسا یش

 راردم ین نروس مکح هداروا «هلنمالشاب هكا

 رار هل اغوا ین ید م هللادیبع مسيلا یربخا كنکولم

 کا عج یعیش هللا دم وا ی شا سدح

 «هک عا ليتي قرهلاح هبلغ هعسيلا 1 ه

 داعقاهتموکح دنس «جارخ الابن د سدح یب هجرت تحاص

 < شمالشاب ةتموکع .یار-ا ۰2۳۲۹۷۲ 5 گر هدنا

 طض یهشرفاو برغم نوت هللا عیسوت ینکلامو

 موقص .هرکص ندکدتبا جارخا ندهیسابع تیمباتو
 هدن رق ناور ءهلبا لتق ین ردار و ی ی میش هللا دص ونا

 نينمؤلا ريما «كو هدا ذاحا تاي و ا ین هب دېم

 دم لغواو ؛شنل و هدنساوعد تفالخ هلسناونع
 تلود «بوردنوک یغوط هقرش هلرکسم یراز

 ی هردنکسا كرهدنا رهام يخ هلن رکسع هسأیع

 یدشعا طض د ینررب شعب 5 كرصمو

 «هدنګ رات ۲ e قد وکح کا ره

 .ردشعا تافوهدهدهم هدلاح ینیدلوا هدنشاب ۳

ihهنشهدام «نویسطاف» هدنقح تلود قیدتا  

 .هلبروب تعجایم
GSنرو تم وکیل 2 ءاروام  

 یګدرد كنس هلالس ناکب زوا ۰

 نالوایسو« تنهروک دم تلود «بولوایرا دمکح

۱۹۹ 



 ی ب ع

 اب هرددغوا تاب كا SB ید رب كکب یهاش

 یتافو ثیاخ دنمس وا یغدا كنسهداز فک هدنشرات

 هنس 4۷ « بودیا سولج هنئوروم تخت «هنیرزوا

 ارگ قوس هنأسارخ هلن اعف دو ؛ شمروس ا

 یلاره در هديا روح هلا هب و-ةص كولم «بودیا

 .یدیا راد > ر ردنقمو ع .یدشعا طط.

 ندیارا یارعش رهام 1
 5 5 ا

 تابلزهو ف.طل « بولوا یاک از ست

 هدنراوح نوزق لصانو .ردشآ و ترش هلا وه و

 ؛شلو اغووشن هدزاربش «بولوا ندنسهبرق ناک از

 .یدیا ش

 «بولوا لوغشم هل ردنو سم ردن هدرا دم زارش

 13 | باتشا هيڪ“ او | هاشو

 رو باتکرب یقاعتم هز او ین اعم ھا قعاوا هاش

 هردشعا ببر هدىصق

 | یارعش ٌرئاسو هلنوتاخ نامجو هلا یجواس نالس
 «هدیبعا .ردفوح یر«یعاشءو هفطالع ها.ذب رصاعم

 ين اونه

 ۰ یدشموا رشاو عبط هدم رمش هلبتف رعم
 ثر اا نب هیوام وایو ث راح و ا)

 یثرقلا ىد نب فانم دبع ن باطلا ن

 ( ماع ) تاک رغ «بولوا ندهاحح یامدق (یلطلا

 ےر

 ۱ ۵ مع

 ی هزسو| لوا ندنرالوسخد هدر الا راد دل مد_نفا

 «بواکهمالسا رارب هللا قرالان هللاد,ء و درس اللا درع

 ترش هی هدم هدکآرب هللا نیصحو لیفط یراردارب
 "انس ندنمدنفا (ماص) هتلالوسر ترضح .یدیش |
 ردق هدنو ترشح دزن . یدبا لوس شاب نوا

 یجرب كن هبوب ترجمه .یدیا كوب كب یرابتءاو
 هدنتسایرتح كناذو اول نالا روس بيتر تای ایسهنس

 بحاص هدرفسو .یدیا بکر ندنیرجاوم فرصو
 رافک نانلع هدنتسابر تڪ ك رح ن ناف سوبا هجرت

 ردي هدم . یدیشلکبلاف «بودیا برح هل شی رق

 هل وا عطف غیا هدهبراع و «بونلو هدنسازع
 هدلحم مان

 یورصینیدلوا نسم كا گران انلوم هدروک ذم یازع
 .ردشعا لاحرا هدنشاب ۰۳ «بولوا

 نواب لوا نرف (بالک نات ) | هدییع

 ردا «بولوا نوناخرب 2 یو هات

 ۰ هر تڪ هلب رل رضح راجو ی از .ردبل

 ۰ شمرردبا حج رت هب هو دعلا«!ار ترضح یترلب دن

 . ردشع | تافو ارام ءارفص هدنندوء

 هدنلاح یادتا

 ۱ مروح م یان لوا 4 س جار یس هم وظنمرب

۳۱۳۲ 

 ۱ هدنخرات ٩۸۰ ۰ یدیشلوا لا هنس «غبظو یاوک |

 :ردیدهلج |

 وا «بوئلوا ما دنا هدنکالاو هکم قند وش ۱

 لاشرا « بولوا زواعم ینرل_شاب یمرکی کن

 ۲ ۱ ت ع

 رو ینا ی رعه نرق یوا

 زا 5 .ردمل ه ردا بولوا ندنس
 ۱ یدسع

 اد هنیرزوا هدیصق رب ییدتبا دقت هناخ نایلس

 وا ترب وش .ردراو یرا.هشا نیم .ردشع | تافو

 نددایرق مکیدتیا یدل رای راشاط راغاط

 ندداهرف می رلاق هدهمرای شاط معلاط

 / هيما نن صسلایلا ن د.سا 4 تاتع

 ۱ دنا (یومالا یشرقاا سلادبع

 ۲ زاج حمل ادمبو ؛ شلک همالا ینوک هک ف بولوا

 : دنتساب ر تحم كتاذ و î ی ریش لان یش رک نیل

 رلتداع یخدراکر ش۰ هدهروکد مهنسو ؛شغلوا ارجا
 همالسا هجرت بحاص .یدرلشعا مخ یافا هرزوا

 ترضحو تو هدنکایلاو هکم كده یون ترضح

 | هفاخ «قرهنلوا اشا یخد ندندناح مس

 ندزالوا لصاو هبهکم یربخ یلاحترا كمااراشم

 بس. ید هفلوا ۰ نفد نوک واو « شا تافو لوا

  ,بولوا نبات ید (یهتلا یثرقلا میس نب باتع)

 دېش هدنسهعقو هماعو ؛ شل همالعا ینوک هکم حف

FETE TTLهوم جبر  

 سو

 ۱ دوا |

 « بولوا یهدلاو كنیکمر 0 ۱
 هر اء

 - رانوراه ییادناخ نوتو ییغوا

 ۱ -ایحر نوناحو درک ندقدلوا رهظم هنرضغ ك دش

 -اشپ هدنعا ترورضو رةف تفو یخ « بولاق ت

 :آ رب وش « بولوا نداق ر هسداو هلام ۰ ردشم

 ب داشنا قرهلوا ب مر میالتک کد

 ۲ اا

 الیلاتوم توملا نیسح ال

 لاجرلا لاب تولا انکل

 اذ نکلو توم ایهالک

 لا وسلا لذل كاذ نم دشا

 دارت ولک لصا نعو ندنسارعش نارا ۱ ۳
 وشن هد ( یر ) « بولوا ندنغاعوا یانع

 . یدنا شا رفس هناتسدنه هدعبو ؛ شلون او

 یعاروش هردشع | مظن هس رب ادیلقت هب یماظن هس



 لابقا EEE لم ا هاش یا

 لاله وچ نودرکوت "*هدجس یپ زا ید

 مارح هذود نآردو تس دیعوت مایا
 هداب ناردو تستشهب وت مزہ لر

 ربهاشم ( لع ن دم روصنم وا) یاتع

 هدنا داو تذل « بولوا ندنو 2

 بتک قوج كب ۰ یدیا راو یطخ نسحو یسالوطب
  وسنم هنسهلع نیساتع كدادغب . یدشعا خا

 .ردشا تافو هد ۵5 « بوغوط هد ٤ ٤۸ ي رب

 هاشم ( ورم ن ود وا )۱ 8
 2 ه دن رق باح «بولوا ند رع یارعش 5

 هدندو و دیشرلانوراه . یدیا ندنسهبصق ن رسنف یک
 هنرامعشا ,ردشعا ح دره یملاراشم E ب

 . یدمهناوا سرتسد هنتافو خر ۱

 را همدم ام ندید یو و هم ادع (یجررلا یراسنالاكامت ) | نام

 هعماج «هلفلوا یراط ی هنیرازوک هدمبو ؛ شه

 ۰ یدیشلروس هدهاتسم دوم بأ 0

 ندنسانع هد لح 6 بولوا ند ها

 شلک ۰ هیون ترضح

 ذ ییلست د)رایعمو یرارف یکو هو ف

 دز > هلرارف ندشو رق ° شب

 تانک ره

 ALE مقاو هدزئد شدرق هلا )

 ندرلن و هدلو ریصب ونا قحما و ؛شعا ماست ی هج

 ترضحدز هاکشلالجالیرکبد « كهردنا لتق یو

 یمکح لی هدها_مم ا ربص) واو ؛ شل« ىا

 شەراتروق یادش یدک 6 بولر روس ۱ ۱

 هت ندمهاندتلاسر باح 6 ەدە ا شمار وس ىل اوا

 » بوراو ۰ هعلنروس مایفا یغیدلوا یرورخ د بل

 نیسم یرارف قوج ر اهد یک یسیدنک اف

 « ندنراکنمریو تحار هنبرلیلوب شیرق فالو
 یساسقلا كشبرق تا

 هتسخ ریصب وا هدهسیا شارو هدعاسم هن رالوخد ۳

 هب هر وام 4م 6 هن رزوا

 | ( ققثلاة راج ن دیسا نب ریصب وا ) ۱

 تحاص » ا ندش» رق بقعرد « هل ۱

 ۔اعتم یسعا یا یہ یهانبنلاسر ساون . ندنغب دلو

 رد ا تافو هدرعم هدنگ رات ۱ ۱

 | هتسعا زاع یادا هدننسهناخ : 2 د

 ب ت ع ۳۱۳۳
 ا لدنح وبا ندنساتفر . ردشع | تافو بقا

ِ 

 تن دح-* ر هشرزوا یربق « بودیا نفد هداروا

 . یدشعا

 یثرقلابرح ن)

 ا هد ( ماص ) هللا لو سر دهه <« بولوا ند

 | نایفس یا نب هبت
 . یدشاوا رومأم هغ اط هدقورافترضح تفالخو

 هدنتسم ( اهضر) هشیام ترفح هدنسهمقو لج

 . یدشعالطتس یزوک ر هدهراو « بونلو

 هدنتسم كن هواءم یردارب یخد هدنسهرام نيفص

 رضاح ید هدنساحم مکح لدنل اةهود « بودیا بح

 یافو كصاملان ور <« هدنخرا ۲ . یدیشفل وب

 بصن هنکللاو ره ندنفرط هواهم  هنرزوا

 31 درک قادم رک یارحا یآ ۱۳ « قرهنلوا |

EIEN 

 . یدردنا دارا رل هبطخ غب اب « بولوا

 یئرقلا تلطلادنف ن )

 *هداز 0 ما لا

 هلبا تتعم یردار هدهکم 2 6 بولوا یون بانح

 هب یهانیلاسر باثح روصح < بولو یر د-نک

 -وخد همالسا كراو « بولک همالسا « هدنگب دربتک

 .یدشلوا بحوم ی یربمغدب ترضح تیظوظح یرال

  دلوا ندرلت دیا

 دەکمو ؛

 تاش 6 بولوا رضاح هدنسانع نیاح
ِ 

 شف و رضاح صد هدنصف فااط ‹یک یمنی

 ۰ ردرلشء | ماود هدتماقا |

 وا دوخاآب هاد ع وا )

 قد هب اد یامدق ( ناو

 ییلخ كفانم دع ن لذو ین ندشی رق « بولوا

 هدنشاب قرق «بولوا یی دب كرلناک همالسا . یدبا

 ناونع ن هرتع

 ا هب هکم IA رج : هدلاح ینیدلوا ۱ هاروا > قرەتوطر 37 هان 4ّا لم هلب

 هدنتصم لی یا 5 هم رکعو )را هلدادعمو ؛ ش٤ا

 هدس < بولاق هشد رف رافک ندیک یثراق تم

 « هج دیا قالت هنیلسم هب رس یکه دنتیعم كثرا_ڄلا ن

 - هدیا قاعأا هنیلسم رکاس راز هلدادقم هبلاراشم
 ,EL هلیس | نع ردب و 2 شلوا لصاو هب هنر دم < كر

 تفالخ ۰ یدبا شو رضاح هدنسهلج كباوزع



 بت ع
 یثراق هس راذ لها هد ده قوراف بانح

 لوا كاو ؛ شلروک یه دخ یخ > بولوا ماب

 ندشماق « بودیا عضو یاسا كنب رهش هرصب

 4::ي>ح هرعا

 و اش تادو نر دتسا ا فرش ماجر هداروا

 ج یاغا < كرهدبا لیکوت یب هبعش نب هریغم هدعب

 ندئراما یدل هرصإ « بوراو هزاعح نوجا

 ینسافعتسا (هضر) رم ترضح «هدهسيا شا افعتسا

 هباروایم ییراپ « نکردیا تعزع < E لوبق
 .بوشود ندنآاودح هدلو هلک ا مد هب د ها لاصیا

 لی و نوزوا .ردشعا تافو هد رڪ لاس ىج ۱۷

 هدنشاب ٩۷ هدننافو « بولوا تاذرب یلااشو لزوک

 ۰ یدیا

 ( الإ هنلادیع وا (

 ا ند هباع یافرش

 ترضح تعم هدناونع ضع) راس و هدا ریمخ

 ۱ دف رو ي ع

 قاع هدقوراف بانج تفالخو ؛ شفل و هدیوش

 « بولوا هند الو لصوم هدعا و هنحوتف هح

 هدقارق هداروا ییاقعاو ؛ شاوا نکاس هدهفوک ت باہ

 . ردشفل و فورعم هلیمات

 ؤو د هبا ت هلآ ۳

 ۲ 9 a و تا
 هلردار هدهلفاق یعکیا ۰ ردردار كلدومسم ن

 تدوع ههندم هدسبو ؛شعا ترعه هشدح رار

 هدناوزغ یکءهرکص ندنواو هدنسانغ دحا بودا

 . ردشعا تاقو هدیق وراف تفالخ دهعو ؛ شفلوم

 رگ ی هللا دبع نب دم نر ادب وا ) ۱

 ناینسیبا نب هبت نب رع نب هبوامم نب ل
 تولوا قداداو ارش رمهاشم ( یوم الا یش ھل

 ا دوخابو هنأس ییا ی هبتع نالوا یسالعا دج

 داب هلتتست ههبتع یسهقوشعم ییدتیا رکذ هدنو
 هدادنفب هدب « بودنا تّنشن هدهرصب ۰ رونلوا

 را ۲۲۸ .ردشعا هش رش ث:داحا تاور « هلتلحر

 ۱ حاشا «بولوا یتافیل ات لیخر هردشعا تافو هدن

 فاو 4 لح ا تاکو ردا لج ورب یر

 ««نضفبا مث نیبحا یتاللاءاسنلاراهشاو ب راع الارامشا

 ك یراعشا . « قالخالا بات ک » 6 ج ؛ ذلا باتک»

 وس هدننافو كدغوار تب کیا وش « بولوا و

 : ردندنسه ص ینیدلوا شل

 مث ع ۳۳
 موسر عومدلل ید تعخا

 مولک داؤقلا فو كبلع افسا

 اهلك نطاولا ف دمحم ربصلاو

 1 مومذم هناق كىل ع الا

 مه. شم ( بدلا ر بلال لالج)

 هلم هعطق وش ر « بولوا ندشاد

 ۱ > و دب دن دامشا

 ندب رب هک لم و هورک نارب

 دن رکیم هدیشکر د وزا نماد حورهک

 ةقباط هکبجع سب نياو رفاسم همه
 1 دی رکیم هدیسر لزا شیپ هک نارب

 1 > ء

 ا ا «بولوا یسهکآ- دوم ۱ لد
 دمرو یرادم> دوو یز كباحا ٣

 ندکدتا تافو یجوز ۰ یدبا یسهجوز
 وا رادمکح ا زحا لغوا

 ۶د: کی هموق رم ,هعنلوا لتق ندنف رط ص مان

 ]وا هنس ۳ نددالم 6 نوجا ك٤ا رەح هنسقن

 ۳ "اقاهتم > هدهسا

 و .هلج« هسیاراو مدآ ردق هن ندناسن كدوادترضح

 تسلا لا لتق
 1 r OEE شاو

 ا . ءرکص هنس قلا «قرهلسالفاص
 دراو هدیعه « بودنشبا ییدلروک ایلثهو ۱

 الی |لبق «عقوو .ردشفل وا لتق ندنف رطیاها «هدق

AVYردشل و عوقو هدنحگ رات . Loوت دام تام  

 یدالوا رغما كباب زحا ٤ هدهساا ش

 شع

 ۲ دشمر و نادم هروعتو قدسف < گر هر دتا لوف

 ۱ ۰ نرونلاوذورمع واو ۳

 ue نب هيما ن صاء ایا ی ناف ن

 زد هباص راک( یؤمالا ی ةرةلا فانهدیف نن سم“

 ورد بانج ث ثا ا هفیخ «بولوا نده رشدم “هرشەو

 = وشتو توهد ك (هضر)قردص رکب وا. رد( ماص)
e2. بولک همالسا لوا ند( امیضر )  

 وخد همالعا .ردسم درد كرل الوا فرشم هلمالسا

 رانج یر هع رک نمدنفا ( ماص ) تان اکر خف «هج دیا
 ېدرلشخا داماد ین رل دنک هل وزت یی( امضر )قر

 1 اره هدکلرب لبا هقرترضح یر حوز نا2*ترضح

 تدوع هب هم گه کم «بودیا ترش هشدح هلبا هلفاق

 تدم. یدشعا ترج اهم هب هنندم هدب ون باذح تسعمو

 ر سوا یردارب كتا نن نادح عاش هدناوصو

 E باذح قم هدسوو

 امثو شوب هدایز تبع ام" اد هنرونلایذ ترضح
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 رضاح هدازغو ( هضر ) نامع ترضح «لندنغل د

 لو صو هب هند م كنبربخ تب رفظمو ؛ شمام

 ؛ سما لاغژا الا راذم
 یب (اهضر) موشک یرهع رک ر کبد نمدنفا ( م

 ن رونلاوذ یبالوط ندنو ء مووی خور نفت ر ح

 هدنعسا هللا ده ندهقر ترضح روا قع

 نام ]| دیس هد و ؛

 لاصعا یبیون بانج یاضر «گرء.دیا قد

 یر رحم جا یرلقدروس تراشا هدنلاش ا

 هلن اف التخا نوک جوا ي هلغلوا ( هضر ) ناف و

 یردتا دارا ك (هضر) يلد ترضحو «قرهلیشامو ۱

 ‹كرەلر ویمأاتعم افعتسا هب هنار اک عضا وت تاک د ِ

 هدنسادتنا ی رګ یی ۲ ڭم هود تورو

 دنهوناحارخ كرک هدننامز رفا هتف الخ

 هداشرفآ كركو هدنرلتی- یاتفاقو رملاءاروامو

Eیخ هیمالحا كلام «بولو عرقو تاحوتف قوح  

 ید ؛دس

 ماقم ) هضر ) ناّغع ترضح ةا .یدشعا

 بلاق یاب ارج و ملح 5و نسم يل خ هدن ۳۳ 0

 م بودیا تاعر هدایز ید هر هل «ریارب هلغلوا

 «ك رءریتک ندادنمیمکح ن ناو نالوا ی-هداژ

 شکا هلتلالد یخد كلوب کا ذ 22 ا صاخ رواشم

 هدا نیست رلمدآ لهاا ندنناتلعتمو اب رقا هدراکابلاو

 هب هحردرب NS هدو تنم نینعش كتفالخ دو

  دونشخ فدف رطره « ندنغب دلوا لدم هب هدد ردق

 رلب ر هم تباہ . ید شءالشاب «هاافوچ تب اکشو قلزس
 نالوایردارب توس كملاراشم ةةِاخو نانلو یر لاو

 «بولک هتاکش ندنصاءلا دعص ۱

 ندم ترذح هلیعانقاو طو 5 (هضر) ید ترضح

 « قرهثلوا بصا هنکلیلاو رصم ( ضر ) رکب یا

 هدنح راخ هدم کیا هدکغا تدوع "او رل رصم

 هنللادمص هچرتلار

 تاوت کس شنوا روزت ند_نف رط مکح 2 ناوص

 یا ی دم ۵ دوس ی هالا ده مو ص هدنو بوتوط ۱

 «ندنفیدناوا مایا تا هدنماقم هلالتق یرکب

۳۱۳۵ ۲ 

 شلک ں وجا تیاکش هنب « هلئدوم هبهنیدم رلیرصم |
 رب تن هنیدم لها و رلیاهرصب و رلللهفوک نالوا

 هدنس هناخ نوک یللا ی ( هضر ) نام ت ردح یقاط

 موه هرکص ندکد تا ف اک : سا افعتساو :هرصاحم

 .ردرلذع | دیهش.ن کیا هدقموقوا مر كا رق «بودنا

eزوتوا هلّوم ًهعقوو نالوا رومدم هاک د  

 تدم كملاراشم «بولوا مقاو هديره لاس
 هدنشاب ۸ ۲ هدنااګرا .ردر رق هب هنس یکی انوا 1

 شا قالا یدنک كنسهربقم میش نیاهعک .یدبا

 نفد هری یرلف دلوا

 «یللاقصابق یو هنروا نا ترغح .رد ثلا مطم

 هطاهنیق ینا اقص «بولوا تاذرب ییناشو ىلە هرهح رسا

 نآ رق .یدیا رالغاپ هلبا لتنوتل ۲ ینرلذبدو .رایو |
 «هدهسا شفت وا عج هدننامز (هضر) رکی اٿ رضح مرک ا

 سم

 ن ریبح ینزا# هزانح ,قرهنلوا م

 مر

 ( هنع ۱

 هللایضر) . ۳ ترخح قدیا میحعا نس ٤ع

 ندنرلترفح نافع نب نام۶ نایبلا فن ۲ | 1
 « بولوا یم" | كناذ چاق رب ند هب او همش) ۱ لامع

 یتا هجورب یر هیعاش |

 ۳ ۱م ترقی بولرب هدیوم رخ شم
 رومام هب هحا به یسضارا قار ۶ ه دیر لتف الخ نامز

 فیثح ن نامع) :روناوا رکذ

 هنکلیلا وه هب هدنتف الخ *(هضر)یلع ترضحو ؛ شل وا

 هلط ندک هباروا هدنب هعقو ل٣ .قرهنلوا بصل

 ؛ش وآ جارخا ندنفرظ ( ممضر) هشیاع هلا س زو

 بناج (هضر) سایع ن هّلادص هرکص ندهمقووو

 هجرت بحاص« هلغغ وا بصن ب !لاو هر دب ندب وضت ص

 نکاس هدهفوک |

 «یدناند هب اد یخد ف: لس یردار ردا

 ننام ن ى زەلادە ن هللاد,ع نبهلطن نامع)

 ید ردن 2 رةلاة ص ن بالک ن یهق ن رادلادرو

 هدنعهمةو دحا « هدلاح یرلفدلوارفاک یردارب 9

 نب دلاخ هدنسهعقو هبدیدح ییدنکو ؛شفلوا ۲۱

 «بولوانک اس هدهندم هدکآرب هلم رل” ر خج دلو 1

 و کوب یجاتفم فی هبمک < قرهنلو رضاح هدهکم |

 تلحر ۰ یدیا شلرویب اطعا نافع ن هببش يسهداز &

 هب هکم هدعب <« بولاق هدهنندم دار هیون ت ۱

 لاح را هدننامز هب واعهو : ساوا

 رضح



 م ت ع

 هلا دره و ا) بس ۰ ردب و ص یی دنآ ول کد هدنس ه را

 دزن هللدفو فق ین هک (ینذاا صاعلا یا ن ناق

 یحوک كل كنیدفاو انس «كرهمک هیون ترضح
 | یدادمتساولیم هآ رفوتمارقو هیتف «هدلاح یت دلوا

 ؛شاروس بصنریما هف"اط ندبون بناج «ندنفپ دلوا
 بولاق هدننراما فلاط ردق هیهانتلاسر تلحرو

 ترضح تفالخ و ؛ شلوا منام هنندادنرا كة اط لها

 ( هض ر) رم ترضح « قرهنل وا اقا ید هدیش دص

 بصن هنکایلاو ن رو نام یسهنس یعکیا زتفال+

 ء هلبا لارا هنرګ یمکح یردار و ؛ ششلوا

 «كردہاراعاو طب یی هبصق (جو) دنا ین انک
 ۱ هداروا نیشیق هدب رلتف الد ) ام ر) نامور ترضح

 هب هر 2) هرکص كا .یدیا ردیک هازع نزایو «رلاق
 راسو یرصب نسح .ردشااق ییس هداروا بولیکح

 هفاعف ما ) — . ردرلشعا تاور ندنس) دنک نیمت

 هص نر جت لر دعس لب بکن ن رم ن صاص ی قاق

 (هضر)ربک | قیدص ترضح هک( ییا یترقلا بکن ر
 ییشای ك «هدهکم حف « بولوا یراردب كزمدنفا
 هب یوم ترضح دزن ندنف رط ییفوا «ه دلاح یغیدلوا

 ترضحو ؛شاوافرش» هلمالسا فرش .كر لبروتک
 لاس یجت ۱: «بولوا تایحرب هدنلاحترا كرکبابا
 ۱ باسلاوا ) — هردشعا تافو هدنشاب ٩۷ هدیرعه

 | ندهاعص یامدق هک( یکتا یترقلا نومطم نب ناک

 ی-هداز ۶ ادتبا هدنندوع «بودیا ترعههشح هلا

 (ماص )لا لوسر هد سيا شع ا الا هب هربا ی دلو

 افحو اذا ندنف رط شیرترافک هناا راس هلنمدنفا
 ازم کا نيم أ” نسف ى * هر وک ینةیدنلوا

 قاعلا هاا هلرمدنفا تان اکرغف «كر همر وک

 هدنسانغردب « بودیاترجاهء ههنیدم هدعبو ؛شعا
 ۱ تراسحو تربغ هدابز یثراق هراغک و ؛ شغل و رضاح

 یسهنس ىع >] فن هه ون ترعش یدیا شمرتسوک

 بچو ء ینا” هدایز لزمدننا این الارقغم بودیاتافو
 ,بولوا تاذرب قنمو راکتعانقو روبص .یدیشلوا
 .یدردنابا: جاندا تب ون دبا رش لواندن رحم

 كولء ( نيدلاداع زب زعلا كللا ) ۱
 - حالص «بولوا ییع با فی هس ویا 

 [ ۰ تعحا ص هنسهدام « زب مع 21 .ردءاغ وا تی وبا ن دا

۳۳۹ 

 ۱ ندانحا.ردش | تافوهداروا هدنخ رات ٤ ۲ و «تدوع

 5 و یو
 :هسک ارج كولم نرو تموکح هد نامع رع.( تادامسلاوماروصت كالا ) | ۶

 ۱ ۰ تعحاسح هنسهدام « ر ومعذم « | :ردنسرگرب نوا

 رص ی نروس تموکح هدب رغم
* 

 كولم بولوا یی درد نوا كنکولم ۱ نامع
 لزب زعلادبع نالوا یسیعکیا نوا كيهروک ذم

 دن ران ۸۰ ۰ ءرکص ندساعوا یردار .ردیافوا
 ر لک هس شا یرک ۰ ا مقوم

 ردا تافو ةرکض ناک دز وض

 =a ی نرو تموکح ه فسا و

 وبا «بولوا ییجدرد نوا تانک ول« ۱ نامع
 هدنرلخ را قرفزو زکس .ردیلغوادل زب زمل ادیع سراف
 وکح هنس ه ٤ «بولوا فاخ هرصتنم دک یردارب

 ۲ .یدیا وادمکح ر, یاس ییاو لدام .ردشم روس

 او .نافع طا رم طاطخ ) ٩
 ۹ راع ۱ نامع

 ووا ندنرطاطخ ینافع یغد قابلا دبم ن
 . ردشمزاب فبرش فڪح ٣ برق هزویچوا

 ا ر ییا | یداذاب نامع
 اا *لسلس ناقلاب قرهلوا هدنسیاامش قرش هرتءولیک
 بولوا هبصقر یزکم اضق هدنس هلئام یلامشت كل
 ٤ یسلاها ۳۸۰ ۰ هرزرا قاوا مالسا را

 .ردراو یر هنااردو یس هغ رش عماوج دلم

 لود ان وق یا (نامع هرف ره

 ...E ا 2 ۱ كد نامع
 .عیطمهکنارو «نکیا یکاح رکبراید «بولوایدج
 .هرق هدنخرات ۸۳۸و ؛شلک همور هدنتیعم «بولوا

 دف رط ازم ردنکسا هداز فسو» هرق یل وق
 ۰ هردشاوا لونةءو مزه

 ۱ اشا نامع

 ۲ ومدزوا سکر ج یحاف شبحو ن٤ «بولواندارزو
 ىافلخ لسن ندنف رط یسهدلاو ۰ ردیلغوا ثنااپ

 هدنخم ران ٩۳۳ .ردیوص یفیدلوا یهننم هبهیصسایف

 دنوودتاا ناخ داص ناطا-
 ها : ترادص بس

 یساصا رص« ندهمراو هنشاب یرک «بواک هاند

 هدنرلت- شد و 1 «ك رهدیا بتا رص عطف درک

 هئداه-رد«نکبا شاروک یمدخ یلیخهشیاسا *هداما
 ندنافاک «هلیتامس تناشاپ دم نوزوا «هدننلصاوم



 مر ندق دلاق توک تدم ل خرب هو هور

 ار فاعتم ین رر هل.تلالد كلاش 1 قسم

 هلئرازو 4 هنر هد٩ ۸ و « بصذ هن رل لابا دمآ و هر

 ,بوداكنج هلناریاو ؛شفلوا نیبمآ هنکللاو ذاور
 طض رار قو ر ندنتهج غابهرقو نا

 هوم ا ی ۱

 تشد هت رزوا سا یفیدلآو عا 2 عقاوم

 E هت داع رد هلق رط ءرقو قاسم

 ؛ شفا امیدوت هنب رادتف؟ه دم ترادص رهم هد ۱

 کمتر طط یز رب" « بو دیار فس هناربا«هرکص یآ 1 ۱

 ۳1  هدنرخاوا یسهنس ٩٩۳۲ یرکص ندکهتب

 .ردش۶ | تافو هدروک ذم رمش هدلاح یی دل وا هدنشا ۱

 | اشاپ نان
 زوق EES - ردمآ هر وم بولوا ندارزو

 ندت«دختدمرو ؛شاوا لخاد هند هصز یر کب

 هب را دص دزسم ءدلوا لاح

 هد۱۱۲۸ «بولوا غارچ هلبا قایشاب لودناپ هرکس
 لا هن-هشر قلنارمریم هلتلالد شا ىلع دیه

 ٤و E رلق اس ضم) هدیلب امور «قرهلوآ

 . یدیشلوا رترب یردق هلیسهبنر ترازو هدمب

 کارا و HE ضەل نالوا شعاص هنا.ص# و یغب قا 2

 تاک, هلشیاسا تیم بولآ کیا انس اطهار و
 4 ءنکنا دک یک هکشالس « قر هلوا ۱

 ملک شدت * یسه دژ« یمیدوت هنس هد« یدنک فی رادص

 یشراساو نما ید ہے ی ءبودیا باتش هن داهسرد

 یلزهره ندع هد هسا أ

 هد رط اش رایرلب رم ضعب یا دنلوب جادحم 44

 هدنرادصماقم تدعبرق هآ یا | «ندن ر لک تا

 شلوا قفوم هب هظف 2

 -رادرس یرنس ناراو هنس رلتل ایا سیاغو مو رض راهدما

 ییدتبا
 تام ءهدهسلا شاک بلاق هكتار كرل هب ر

 درمش و بولم هلی س یل هتسخ هدنخحرات ۱۱ ۵

 .ودنوندم هدروز 2
 نفخ قاب یزاف ت .A ا

 لثان هالود 6 هذ رفت 2 نا

 ۳# . دعا نابرو «لوا ندزالوا

Eاےس هصاما تكز-. الو یاویس  
 ۲ 9و ۳ ع
 هرتمولبک ۱ كټ هاما وهدنف ۱ جم

 یثراق ههاش ردا « بوناوا نی. هن

 ما م6 قوحر ۵

 ۱ a رود (- سیلاب وط)

۳۱۳۷ 

 عقاو ا یامنم فر . الو ساونس ۱

 قرش دوش ز ا «یر E > قرش ۱

 ۳ 5 ندنتهح ی ودح |

OE 
 لحاس كغامرا لب زق قرهلوا هدن-بلاعت برع

 زکلا «بولوا ه.صفر یز ص اضق عقاو هد

 «هرزو اقلوا مس "الماک یروصقو یعرا ی۰

  ۰۱۹۰قرهلوار هد هتفه « ینا رش عماج ۲ «یسلاها

 هدنرزواروک ذم رهن «یرازاب رول روق ینوکه بنش
 شب وا شلرید اب ندنداح لو ناخ دن زاب ناطاس

 بارخ هدنحهروا كن صف «یسیر وکرب ریکر اک لز وک

 یس ەر کا ر هاکنراز «ی.هعشچ چاق رب «ی.هماقرب

 غاب روال وا اقا لندن وص رب هلیس هط ساو بالوطو

 نام ناطا۔ یزاف تاود سسوم .ردراویراهگابو

 2 یه بصق و هد رات ۷۲۰ یرلترغح ناخ

 «هلغلوا شا انب ینرپ ندعماج یکیا نالوا دوجومو
 عسا هلیسدلاع مان كاا راشم *ىزاف ندتقو وا
 دوا

 نوت و كزعاعس هی یا یعاضف قجاژع س

 لاعت ,بولوا

 برق « هبراضق ینوک یجاحش

 ی دن لاد برق هره ا قادت لونج

 یسیضارا . رددودحو طاح هلرلتالو ینومطسق

 قامریالب زق .ردقوح یرارب تنم «بولوای هضراع
 بیههدعب «هلاع ادتا بولوا لخادهاضق ندیونج |

 یلةیشالوط كم ییغوط هبیلاعش قرش تبامنو ه یلاعث
 «یادغب یتالوصحم .ریل | یاچجاقرب ,هلایرج هدارمرب

 كرل هويمو هزسو قوماپ هلنابوبح راسو € «هب رآ
 یبخ « بواوا قوح یرلغاب . ردنرابه ندنعاونا

 تال وم. رولا جارخا قر هلدوروق موزوارادةم

 ۰ ردیرا_. نده هلبا ناش هرحاش یم هیعانص

 « بک ا ریکس اشا یهبلها تاناوح

 ۱9۳ زاهد هتسیک تاغ رک وق هدنام « ریغیص

 6 بولوا ترا ند سوف ۰ اتو لاها

 ملسم یروصقو مور ی۹۸۰٩ « یهرا ی۰
 ههحانه «بولوا لقشم تهب رق ۱۰۰ اضق .ردکرتو

 ۱۲ هللا فب رش عماج ۱۵ هداصق نورد .رریسعنم

 ناکد ۲۰۵ ماح ۲ «ناخ ۱۲ ,هسردم ۲ « روم
 .رددو>ح وم نیک ۱ ۵ و

 لوا ناخ ناغع ناطاس یزاف) ۷ 1۳

 Es س ل لرذطرا 50 لامع

 یردب كوبب + بولوا یسس وم تا ةبلع تاود



2 2 
 دیار لب هلبقو موق هدنسهثتف کنج هاش نایلس
 طالخا «در۰ ک ندنجا كتارا « هلحورخ تل اتننک و

 اوو 2 )رک اوا تماقا نزهیخ هدنرراوح

 یا ندنرهم تارف <« بولوا روج هکر یخد
 «هلک ۶ |تافو "اقورذم هدنک وا یس علق ربع .هدهرص

 یزاف لرغطراندنرلما بول.غاط نداروا یدالوا

 قتویلس رب ندا هلئاقم هلرالوغ.و شک همور راد

 ‹كرەدىا ےدراب هتنرطب یو توک تشاو هن هم هب رس

 نانلو هدنابقوع اس تاش «هک ءا جات دنا ینرلت رفظم

 ن دل ثابغ
 هلیسیدنک غاط هجهرق هدنتهج هرقنآ «قرهنلوا

 نداروا:یزاف لردطرا . یدنا شاریو هنصهلیسق

 كرهدبا |نغکلاءنالوب هدنجراخ كم ایقوعلسوراث
 « عیسوت ی رادتفاو دو هر رادهدمای هة ولس تلود

 فیطلتو لوق نسح ندنف رط ۳

۳۱۳۸ 

 ندءرصاحم کل هتس «بوسا هب هسو رب لدنتوح ۱

  یرامتءاو ردق یدنو هدندز ابلاراتشه تودو

 .یدشعا ذاا الباب ینغاط جناموط كرهدبا دیزت

 هدن.- رعه ځرات ۰۰7 یزاف ناخ نام ناطلس

 لاحرا یزاغلرغطرا هدنشرا ۱۸۰ بواک ه اند

 بقاعتم ینررب ,بولوا عاق هنر تب ناذع .هلکعا

 .تایغناطلس «ءاکغا متف
 نالوا تلود ممالع ندنبناج قرعلس دوعسم نالا
 ادها ا نارک ٌهطسا قاط رب هللا لبطو قاع“

 یراسح هجهرفو لوک هنبا

 هرحوت هنسهرادا ؟هدیع هح کوا ناو رهشیکساو

 یخد كلاط" هسوک یک اخاف نمرخ هدع) .یدعفل وا

 هدرل برام ییدتبا هلراروک: یکءدراراوجوا هلیتنواعم
E Eءارکسندکهشيا عف یلوکتیاو كج هب , 

 .ءالعنالوا یریخارادمکح كنس هقچالسمور هد ٩
 «هلیسءهثود ریسا هنیلا یرکسع تفاناخ ناز دابقک ن دلا
 تا ود ناسا کا «هګ دیا لزلزت قوت تلود

 .دنک« هلتمح تدنماو تناتم یراکدروک هدملاراشم

 لوا اهد.ردشعا لالقنسا بسک کا اعا هرم و

 .طخ و یذاق هدرا صح ه>هرق

 طوب ص هب همق وع لس 9 هدهصرلثعوقوا هطخ

 نا في هناذع تلود لصا « ندنش دلوا شغ غلوب

 هردم هنس ۰۹٩ روک ذم نالوا یلالقتسا ادم

 | قاتا هدنماع ناروکت یهدنفارطا هک ندنوب

 ینراصح هتک «بولوا رفظم یراق هنس 4 6 ۶۱

 «بودیا هرصاحم ین رش هور هد ۷۱۷ و « طض

 اما تخم اب «درهدا هماقا رک یناکرادم هداروا

 1 4: ار بو دیا بصل ب

 ندارتف رقفا كننافاخ یهدننافو .یدنا تاذر دوج |

 ر یراراص> راک روکت«هوک«راصت۱۰هعک؛ | ق

 سافا لاکا ناخ ناشع ناطاس بقاعتم یاوصو |

 ۴ عادتفا > بويا لدم هتنطاس نا 4 كوس ۱

 نا
 ۳ هرصاحم هسورو « تدوع هرپشیکی ییدتنا

 رذاح کل ,یعلب هدنف رظ هنس زکسی دروس

 :«بول وا فرشم هل ء السا فرش لاخم* هو و شش ا

 ناطاس لغوا .یدشغا لوخد هب یناغع i ت

 ;I یخ ندرت یار هب را-ق- 29 ناخروا

 یشراق هتسهعلق نکتهرق نالوا برق هقنزاو « طبض

 E یرکسع ناب ردنوک ندنفرط یرصبق هینیط:طسف

 هنندوح و" ثباخ ناغع ناطاس هدهرصواو (ea رامو

 بمن رادرس یترلیدنک «غلوا یراط مرهو فعض
 . یدبا شبا رومام هن ع كله سور « كرەدىا

 غاط هلطبط یتسهءاډ سونردا ادا یزاف ناخروا

 هل هجو ونو ؛ شوا ماست هلناما یلاها نالوا رازبب
 .داربخ و «قرهناوا 2 یرهش هسورب هدنخ رات ۰

  تمکحو تلادع هناخ روا ناطاس هبل اراشم «بودا تایح

aiزیمصت مشاطرب هن اوکح قاعتم هتنادویوةتو  

 - انم هدنراصح هسورب ی ی رحا

 -وفدم هدنس هص و صخم رت هداشکلد عقوم

 یرهش هسور هرکص ندنلاحرا كلاراشم .ردن
 ..ردشفلواذاختا تخیاپ ندنن رطیزاف ناخروا ناطاس

 .مزلایوف « رهام هدب رح تام دخ «روسح هداءلاقوف

 ولاردان زالباق هتنرلشبالآ اندو راکتعانق « رادند

3 
 نردشار یاغاخ یسمالوا لئرف ۱۷ و كمدآ ر

3 

 3 ۰ ردلدام ده اه ۹2 دن و کالا اےس E كل لص رم دنا

 اسد یر

 i ا ا ترازو

 لړل هنرلما یدنک تلود يذلا AR كنب رت

 لظ كالود و و او ترهش هلسعسا هام تلود

 ةرفآ و eT و ابوروآ هح رل ر ے٥ مه ییلظ

 ىا يلام هبي موق نروس مکح هن را مطق

 فرا — لاطاس "۰-۱ E تطالع ( یا ناط ۳

 بولوا یسیع و نرم | ناخنامع
 ثاات ناخ داصن ثلاث دم نب لوا ناخ دجا ناطاس

 ردیلفوا كب (یتوناق ناخ نایلسن ینا ناخ میس نب

 39 نام۶ ناطاس



 i روج ا ا 2 و ۱

 ؛ ش٤ا سول هتذط] س تخت هم رب لواناخ نط بعم ناطاب

 افلم <« هر ندکد تا تنطاس یارحا هنس تروا

 ۱۰۳۱ هلیولغ بس الب كنتاردح یغاحوا ی

 « بولوا لئات هتداوش هنر هدنشاب مک دنخ را

 تنطاس تخت دادرتسا لوا ناخ طعم ناطلس قلب

 یثراق هنارا هدنامز یا نا ناطاس .ر دعا ۱

 مازا راحود هدل-درا نواه یودرا نانلواقوس ح

 ر كوس یشراق هنا--یاو نادنب « هده سبا شل

 ٤ یدرشغآ 1 هرشک مانع < بولوا رسد تد رفظطه

 بول و عوفو شاتر ی دش ك هدلو رنات سا هدام

 .یدشلوا بارط ضا راحود قاخ یخد ندالغو طه ۰

 میهارا نب عبار ناخ د ن یناث ۱ ناخنامع

 ثلات ناخداصن ثلاث ناخ د ن لوا ناخدجان نا

 ۱ ماظع نیطالس (یواق ناخ نايلس نب ینا ناخ ماس ا

 هدنګ رات ?NIN :بولوا ی دی ۱

 ۱ ناطلس یردار U هدنحرات ۱۱۳۹۸ و ؛شاک هاتو

 | سولح طا تک هننرزوآ لاحرا كاواناخ د ا

 SEE ردا تاقو هد ۱۱۷۱ هرخص

 اکو هللا فیرش ماج اشکلدو فورعم هلیعسا ین |
 كہلاراشم هاشداب e هن اطتکو هسردم قد |

 نیةنايرب كوب هدلوتاتسا هام . ردن دنناریخ ۹

 .یدشلوا بارخ یا" كرم « بودیا رو

 | یدنفا بحاصنامع « هداز یر » ]

 | لا
 دالبو نارا ندک ارتا راس «هلغاوا نک اس ةد

 ناثع ناطاس یزا رلدناثع .ردرلخارآ لاا
 هلتریشعرب ناک ندرهنلاءاروام هله اش ناولسیدج کاخ

 هلی ابقو ریاشع ناکرتو كرت ناک ندناتسکرت لذا هل 1

 «یاهایوطان | نالرناق هراکرت بولوا لخادهمالسا نو
 بکس ح نادنرلب دتهده ها او ماوقاو ندنسهعدق

 یرلذدلوا بوس« هنقع غاط نوا آ اس تو

 یرلتب وسذم هنقرع سافقفافو ایر «حایس ,هدلاح

 .ردراو یاسا ه(ام ۲7 ر) یت صبانح و نر ونا یذ ۱ [ ۰تعجام هنسهدام ۱
 1 | ین دزل وب مم تررظع موق ام
 | مورو ی وط انا «بولوایر را مق أ

۳۱۳۹ 

 می یسهلج كنسدل اها ۱

 ۔دلوا قوج یخد یرلنامروا « .د سیا رادلوصح و ےل

 ا
 كټ هاغه تلود .رو اکی رلبا ندشن "شک كرلطالتخاوب

 یکم دقایق تشدو هدناتسکرت رایلن امیر ند ا

 یرلناسل «بولاق روعک* ند رل داد رق تمم وقو تدساج

 نالوایرللصا"ناسلمویلا «هاکمالدبت هنوک ندنوک
 رلبان اقع .ردرلشلک هب هجرد قج هیمهبالک [ ین هاتف

 کیا و و هدنهقاوم لزوک لا تنایسا هللا اپوروآ
 هدانتهم 92 نالوا و2 هدنس هرآ هءطق

 ماوقارتاس «ندنرلف دلوا شعرت.د یناپوروآ یاهرآ رب

 بسک یخد یرلناسلو ؛شعا مدقت هنسهلج تل هیکر ت

 یرلناسللزا كاولزوك لا كناند «بودیا تفارظ
 نانو هدنلوط LT ردق هب ره رک

 مک« دنراراوح یدودحنارباو هیسورو هجابقناسل
 هظناحم یەو شر صروصخ هرلن اکرت مویلا هد ین ادلوا | ناخ ینطصمن ثاا س ناطاس )

 بول. وسهدرا رهش كوو هدلوسناتسا« هد «هساهدکعا

 مت هک دتنکو نالوا ینمکح یداو ۳ ناس

 هلیمان یلنام.رداربمندروصق ره ناسل ناو ہدک ا

 تاواسم ه دنا هساغع ةع . ریل هنلوا نیم رد

 كاع لن اقع ل هديا سس: یسهدعاق 2 ةاارتشاو

 نالوابوس۰ هرلت ا ‹قرەنا وا مگ عل یل وادم

 EDS | قالطا يل اع یخد هب هرن اع همت

RN E 
 e 2 نام SES یو رم ی هللاد.۵ ۰

 همکاف یسهدلاو كو كتب ردن E هعار کا (هضر)

 ترضح «هلغاوا (هضر) بلاط ىنا ن یبعن نیل اتن

 هدنفاعس تکر لبج كنت الو هنطآ
 یو وای کا ساعی

 ۱ ۳3 مع

 «هدهسا عقاو هدنسدا اه* برق هرتمواک 7 ِ كتو راب ۱

 یسهفاسء دەب « ندنش دلوا یلق» شال وط ك لو

 10٠ زکلا «بولوا هدنلاح یوکر ز زوده . ی ۱

 رسمها ی دی او هساغع س .ردراو یسل اها | هدعبو ندک ارتانالواشااق هدیلوطان ندرلیقو

 ۰ ردعماح ینیاما ۷۳۷ ۰و هرق ۵ زکلا بول وا

 تدنم یسضارا . ردکر و

 «بولوا لوغشم هک. هتسا رک یسیلاها 5 « قد

 یناناودح رباسو مانغا ردا یرلن ادا یعوا هلتعارز



 نر

 یرلوص .ردلوبقم یراسنج « بولوا هوچ یغد
 شمهلدیا ریهط"و شماذجآ یرلارحم « هدهسیا قوج

 لیکشت رلقلقاطب قاطرب بولماب یژثکا « ندنفیدلوا
 . رویدیا

Empire Ottoman — تلود ۳ 
 کس كاو لوس دلا ۳ هامع

 ناطاس یزاف هدنسی رحم خرا ۰۹۹ بولوا قدن

 هلتبسن هنما كېااراشمو« سږ ات ندنف رط ناخ نامع

 اسا یا-تا .ردغشلوا ب مسن هام تلود

 لرفعراموبلا لصاجلاو ندنرلراوج لوک هاو دوکس

 «یزاغ « بولوا ترابع ندقاعس نالوا داب هلبمات
 یغوط هب رع لاعت نداروا هدننابح هبلاراشم

 ناخروا ناطلس یلغواو «یرهشیکی هلدودح میسوت

 نالواضرقنم .یدیشع | داتا تخرایو مش ی هسورب

 ناطاس هدىل وط ان[ هنرزوا یخااقنا گن هیق ول تلود

 چاق رب ندهقحالس یاسا . هقشب ندهلا راشم ناقع
 جوا یا < بو دبا شاه ات تلود كوك رر یک

 « یسهرق هدنسدب رع مق كند وطانا نالوار كات الو

 « نامهرق « دىم : هک ادم «نیدنآ « ناخ وراص

 لکشت تموکح نوا هلب رلم ان ینوریطسق ,نایمرک

 تك لاح هبلغ هرلن و < ناغع لا «ندنغب دلوا شعا

 هژزازت « هلناحوتف عیسوت یرعوط هیییا مور .نوجا
 ندنفل روطاربعا مور هبزیطنط سۋ نالوا شمالشاب

 هدع) و کا ط.ط رار قدام وک نایتسرخ راسو

 وکح یهدیلوطانآ هلوق یراکجهدیا بسک نداروا
 ناطلس « دلرهنوشود یکی دنقح تلنهتفوم تام

 یناحاوس هو ینراراوح هسورب یزاف ناخروا

 یغاطروفکتو یلوبیلکرهک هبییا مور نیمًتلادمب
 یو یتاحوتف یبا مور هتفالخا لطبض یهلاصما و

 راکدنوادخ یزاغ نالوا هاشداب یعجوا ید اا

 هب هنس و و هنوط كر هدا طض فرط ره ناه كنابامور

 ههآتوک ىکا ندیاوطااو ؛ شلوا لصاو ردق
 تیا ۰ یدیشعا قالا ین رلتهح هطرار-او دیو

 هس رص هدنسارک همم هوصوق نالوا یندامش لحم

 يتوق كا تقووا كما مور «بورو ماتخ هنغللارق

 یندودح كتلود ء هلا لاصیتسا ین رصاع ر نانلو

 هاشداب یجندرد هردشاوا قفوم هعیسوت هدابز كب

 هناحوتف قوچرب هدیلبا مور ناخ دیزیاب مر.دلی نالوا
 مکحو عیسو قاود دودح . هغاوا قنوم اهد
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 ۱ هد هر غص تامو < یهدسلوطاآ «ریارب کا

  ردق هه رصبقو ساویس « بودیا لاصیتسا ینرثکا
 ۱ هلیموعم كکناروع < هرکص ندکدتبا دودح عیسوت

 و ینافو أقاعتمو ود هترا سا كہلارا_ ثم

 هدفرط ر یر ره هک شود هق رف هد یرالغوا

 ا سس کک زونه یعشیقل اق هنساوهد تم وکخ

 -رضح دک ناطلس یلج ندندالوا كملاراشم ,نکیشلک

 «هلغلوا كلام هنس هنانام رهق تربغ كن دادجاواآ یرلت

 ینکوا كح مو ج رھ هدنفرظ نامز زا یامت هللا رده

 مرک ہلا کلام یغید قار كرد < قرهلآ

  «هرکص ندقدلوا قفوم همداعا یثیاساو ماظتناو
LT۳ردشلوا سرتسد هناح وتف ماطر ناد کی هل وام  

 لا قالا ینتمج ریمزا ییاث ناخ دارم ناطاس یلفوا
 ییهنردا هلا ميس وتو نیم یتاحوتف یهدنلبا مور راارپ

 ۳ اع دم ناطاس محفل وبا لفداو ها ذاا تاب

 دیلی هلک ٤ا حف ی ویناتسا یرلترضح یا

 " قازآ هدزنکد هرف ءین راتح لبا چاو نوزب رط
 هدنلب |مورو یرازح قوح ر هدزیکد ۳ «یهفکو

 ناش ثبت هاش تلود ,بودبا طبض یرارب ییخر اهد

 ۱ دیزیاب ناطاس ءردشعا تاق کیا ینرادتفاو ذوفو

 هشوکهدلوطان كرکو یلبامور كرک هدننامز ناخ
  شغلوا دادرتسا ندنفرط بناجا او شلاق هدقاجو
 ناخ ماس ناطلس زواب .ردشغلوا طبض رار یلخر

 ا للامور كنیدادحا «بودیا ذاختا تالسمورکفر یکی
 ا ا یریفو تمه یرلکدتسا فرص هنتهح
 سحاصو < جعل هب عن ر یالسا لها < كرەروچ

 دخا هتدیوم دب ییهمالسا تفالخ نالوا شلاق

 دهرا « بو دنا ذاا یعاسم ف ده ییسیلامرکذ كا

  هقرفو ؛شمروک ییهوزل قمر دلاق یکایعبش نالوا

 امسا هاش نا راقبح هتعحرو تبثلع یلصش هل دصم

 .رفظم ناریدلاچ « كر هديا برح نالعا هبیوفص لرع
 ناعارذآ یندودح كنهناشع تلود ء هنرزوا یت

 هطخ هدنندوع ندارواو «ميسوت ردق هساقفاق دالرو

 ندسابع هفیلخ نانو هداروا «هلطبص یخ د یب هرصم

 هنیوادتقا دب یتفالخو تنطاس « كرهدبا ملت یناناما

 تل ودیخد زامخو نیهرح ریارب هلرصمو ؛شعا مج
 دوس كناود ندنرظن هع تیمالسا « بوک هنبلا
 نایلس ناطاس ییوناق هردشا وا تاق یا یرادتقاو



N ۹ 

 مراپ هیات هنراکاسم كدا ر ےک
 هناتسرامو نارا هلناءهفد هدنتنطاس تدم نزوس

 كتلود هدایوروآ ك رکو 0 درک ء بودا

 ناتسراج نوت « كرهتلب رل لا ییخ ندیلیخ یندودح

 نع اشا نانس.هدنامز «یک ییدتا طف لدراو

 یثد>و ینذوف گرغارس ينام ردق هب هچآ هلا 2

 سا وتورازج

 «بودا قالا:هتلود را تم برف سلب

 زیکد قآ یساغودینا* نالوا زسکح كد هتقو وا

 اشاب ن دلاربخ سور رابو ؛ شا میسوت

 هنمکحیضوح یلنافعرب ینامعو رجا رو زیکد هرقو
 .ردشمر و

 ؟خ نوا روک دم هور ۱

 هدننورد ناخ نایلسناطاسیتوناق « بولوا مام البتسا

 اس تایراقو هنرف هنایو هدنلبا مور هام تاود "

 «لدرا « ناتسراج هللا یبا مور سةن كدەتلابج

 تشد «عرف هساراسب یني قاحو «نادفب «قالفا

 رود هدنامز رادم

 یمنی دلوا لخاد یخد زر و یا هدانا «قاجق ِ

 هناحاوس نام ر ګو هنزفروک هرصبو هم قا رع دلا

 یافو هریک یار و نادوس یخد هداقرفآ دلو ِ

 هدندزن هراس لود . یدرولوا دنع ردق 8 ٠

 مولهو فراع« « یناماسو تورث « یذوفنو مکح

 بولوا هدتیس و یخد یبانصو یسه رکف تایقرتو |

 جاتح هال ومعم اوروآ هساغع كالاع هدرلتفوو

 هایوروا هلام تالومعم نوسروط هلوش قاوا

 . یدرونلوا جارخا ی

 یحق درک هرکص ندنرود ناي ناطا ٩

 شلوبعوقو تأحوتف ضعب یک یدادرتعا كدادغبو

 فقوت رود «بولوا دود- عیس و اال « هد هسیا

 كکلاع یهدلو نانلوا دا هلسمات
 .ردشلک رودرب نالوا تر ۳

 او اوروآ هام تود هدنوک ینوکو ۲

 « بولوا كالام هبهعساو كلاع هدرهمعت اقرفاو |

 «« یی مور لوطا ا » یلاوحا كەر وك ذم كلام

 كتالو ره و هدنرهدام « ی-هر زج همش ناقلاب » ۱

 « هزاع تالا » «یک ینیدنلوارک ذ هدنسهرص

 هدقحاروش «ندنفجهنلوا ناس ال۶ ید هدنسهدام |
 نیطالس ندبا نانارمکح هدهباقع تلود زکال

 ن دادس هظف اع

۳۱۳۱ ۳ 
 اک اکا رکذ ین راسولح خرا هلیسدماسا ام

 ز کج هدنا
 ا

 ن یزاف ناخ ناق نا كس
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 ۶ هاش نایلس نب یزافلرغط ۱

 ناخ ناخروا یزاغ ۹2

 | یزاف ناخ ناغ*

 ۷٦۱ ناطاس یزاف راکدنوادخ

 دا ناع ناحروا ن ناخ دام

 1 ې | اب ناطلم یزاغ م رب دل
 ۸۰ لا ۷ ناخ دارس نب ناخ ٤

 ۸۱ ۱ ترتف

 9 ناخ دک ناطاع یلج ۲

 ا ناخ دیزاب

 داص یزاغ ناطا

 نا نو 5 یا

 3 ناطلس یزاغ محفل وا
 ینا ا كا

 1۳ ی دزاب یزاف ناطاس

 قا نا د ر یا

 ملس زواب یزاغ ناطا

 o ینا ناخ دیزاب ن ناخ 1

 ِِك ناک ناطاس e (ملس

 0 ی

 i 3 نایلس ن ۱۱

 تل ۳
rS ۳ 1 

 تا نا دم یزاغ ناطلس

 r ا 1
 ( ن ناخ دا یزاف ناطاس

eنما اا  

Eن ناع ینطصم  Ral 
۵ ۱ 

 (ن. ینات ناخ نامع ناطلس
 : 9 ناخ ا

 ۱۰۸۳ ۱ ینطصم ناطلس اا

 ۰ دام 9
 تا دما ی عبار



 دج
 ن ناخ میهاربا ناطاس ۱

 ناخ دجا
> 

۱۹ 

۳۹ 
 ۵ مهارا ن

 فانا 3 7

u; 13عیار ناخ  

۱۰۹۹ 
 ھارا

 ۳۲ داخ دعا نط
n۱  
 اخ ےھآرا

 ینطصم ناطاس ۱
 1 ناخ ۲۲

 مار نت

 ثاایناخدحا یزاغ ناطاس بز

 E ناخد ن

 مج
 یا نا ینطصم

 ٤ تلا ناخ ناٌمع ا

 اد ینا ناخ یطصم

 تلا ناخ ینطضم ناطلس
۷١ 

 یا او ۳9 دجا ن 2

< ۲ 
 0 ۳3 ادم یزاف 7

 5اک دا ناف

 ۲ ج
 ۱۳۰.۳ E یزاف ن یا ماس اطاس

 1 5 ینطصم
 3 و ۳/۳۹ ۳

19 | 
 فا دلا درم E طاس

 اا كا دوب

 ن

۱ 
 ۵ ناخ زی زملادیع دا

۱ 

۱۲ 

 نا گایک اطاس
 ۱۳۳۳ 4 ا

 ا ادرع نب ینا

\ Yoo ۳۱ 

۱۳۷۷ ۳ 
 یا ناخ دو

 ها« ناش دا اطا
 یو ست ۵ ا ۳۳

 9 فر | دره ی

 مو ات اخ تفالخ
 NA بذ 7 1

 درع ادمع س یا ناخ د

 هرم هللا ناخ

 ریهاشم ( نوکلارمص نداج يح ولا )

۳۱۳۲ 
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 هب وما تلود «بولوا ندنرع یار ەش 3 ك.

 داو ندهوما كولم .ردشعشنت هترانامز هس امو

 یاب ةةلخ هدع) ٠ یدیشغ | لالع دن هدیز نا

 رم ین رع هش «بولک هدا دفن هدنامز ام دهم

 لندن دم ءا رعش N هد رها و هدروآ دم

 ها در ی راش .ردل ومقم كي یراءشا «بولوا

 ید یسیکیا .ردراو یرلتاجایمو «رعاشم قرح

 تافو هدنخحرا ۱۰۱ .رلیدبا نوءمطم هلعاشدنز

 ۱۵۰ «بولوا یلطساو یتیدنک هدتناوررپ . ردشعا

 ندم یسلاو هر یالوط ندنذلق دز هدنګ رات

 رک,دو ؛ شفوا لتف هدنحراخ هفوک ندنف رط نایلس

  هدلو نکردنک ههرهب ندزاومها کد هدتناورر

 ۲ 2 شخلوا نفد هدنرز وا في ەت 7 بودنا تافو

 ندنفرط یدهم یخد در ن راشد هبلایوم هدء) و

 ناب یرارازم «قر هنلوا لقن هتناب كنو هعنلوا لتق

 همطقر هدنااو یر كرعاش یحو ؛ شفلو هناب

 ىوهلا ةضبق ىف تعصاول تمسقاف

 ۱۳ ۳۵ او نول نعاترصقال
 هات كلا كنم الب نکل و

 یردن ال ان اب یردن ال ثیاو

 درا تډ وش REE «بولوا نس» ) ۱ یز

 قشع غاب ناغرح هکق لخ نعطز مداش

 دنک نابشا شدسربم كنس هکی خاش

 | ءافیع
 . یدنا هراجر همداو هرعاش

 | نول

 er نارا ( كر

 «بولوا ندنرل «- دا رومشم كنلدیا

 هینغم «شعا لاتا هار وا ندقا رع

 هدزغایتس ناروح كنتالو هروس

 1 اول .بولوا یعسا كناضفو غاطرب

 دنف رط قرش كم هە رشل ار ماو هدنسیب رع ل اع لوک ذم
 ههه رشلارم هلمء ان نولعم هن یز کې كناضف . ر دعقاو

 ٤ بولوا درا ةهلق مقاو هدنرانک فاجر نابکود

 وا نیدلا حالبص «هدلاح یضدلوا یی تن هماق وب

۰ 

 9۶ «تارافک «لبح : اضق .ردش غلوا رم ند:فرط

 ید: هلب روس | هطسو هدو ءامهح ی «ورس « دیه

 ۶ ردنرابع ندههرق ۱۲۰ یقرهلوا یواح یهیحان
 ت رابع ندرلرب تبام امو قاغاط اع-ق یسیضارا

 > ةاط روک ذم .ردقوح یتالوصح هریخ د ءبولوا



 چو و

r.ی  

 ن
 هنبهغ فكم رع و ی 1
 قالطا هعاو ماوقا نالوا برع یە 1

 نارا هل.فو و ناناو دانا رک ا هد

 تګ كنتاود نام اس ولو ا عهد كنالود

 : ا 7 ماو ماونا نالوا شفلوب هدنمکخ
 ابوروآ ر سو "هرکت رف «هرارزب هکر درذیم هبي و 8
 هیبس و هدو زاد مک هدكب هنقلخ اشرف آو " ۱

 فدارتم هل ما ناریا ماوملا نیب یظفل مع هکر هکردنثیم 8

 ۔وط اهد .رارد یخد ناتسح قح تو ۷

 صخا ی راد ا یر ثك_نعسا ىمجو مج م ی

 یاب لولدم ) .ردراو یلولدم ۶ هرزوا قاوا

 ۳ تعحاص هنسهدام « نارا » نوجا ۱

 تاطاا
 2 ۹9 ق ۱

 باطلا ن رج «بولوا ندیون ترضح مامعاو نده
 ووماف KASÊ یناصنا كف رش مرح ندنفرط (هضر) ۱

 - یدبا 1 5 -ردندرلن الوا 9

۳ 
 ی هبیش ۰ ی دنا بهذا یارع و لی لمنع بیو قدهلع | یاد 1 دن ۳۴ ء هد ت | ۳

 .یدبا یسلدازآ كسشلا د ن همسو
 ناطاس

 OE در رل رضح و دو لدع

 هدننامز یرل" "ر2 یات داخ دک لاطاس فلا وبا تم

 اه ن دیزل نت ا ]

 لا فام دد ی

۳ ۳7 

 یهاشدای ترضح دم ادح

 لده هدنرامشا ید اما دوخ نالوا م ظعا ردص ۱

 « اشاب دو۴ » »و « ناخ ا صلخ 1

 ) ۰ هل روس تەحا| ص هنر هدام

aكاع رګو هدد سای واح لحاس كع  

 كيدنألا با قرەلوا هدنزف روک ندع ندع

 رش ر 4 EES راع هدنقرش هرتمولدک ۱ ۷ ی اس ره

a. 1یا ندا و تست یوق ر  

 كنو و هدنرزوا یانو هدنفرطقرش كەر زج هبش

 | ۔وا عقاو هدلع ییدتبا لیکشت خزرب بوشالراط

 هدنحا كب وق روک ذمیرکیدو هدحراخ یر «قرهل

 یحراخ اعدق رهش .ردراو ینامل يا .هرزوا قوا

 ا لهک هنبلا دا را رکن | «هدهسزا هدنرزو | تای

 .لخاد نالوا مالفاص دلا یمسق کی ندا سه
 نوت «بو شارب مشق يا و ءهلغلوا هدناح اش نایت

 لامش ضرع ۱۲۳۰۱۰۳ .ردشا طبض یر ]

 ند ع ۳۱۳۳
 «بولوا عفاو هد قرش لوط EN هلا

 <«هدهسیدیا راو یسلاها ۰ ل وا هنس صر 1

 ها وا ش جا فعاضت نامه رادقم و یر تورا

 ار ار هل رکسم زکلا ندرادتعم و هر

 «برع یروصق «بولوا یدو یسکیاو لابوررآ
 یاشاط یعقوم .ردلس* قرهلوا للدنهو لافرف ۲

 هردقو ییانابنو راعاو ییوص «بولوا قا” لو
 هرلجترهض ےدق شلوبوا هنا كرلايق وص ناجا
 قاروق «بولوا ترابع ندد وص روا نالنالب وط

 ری یتوص زیکد هلراهنیک ام صوص هدراهنس

 كلن وکر هدن « نادلباا محم » یوم توفای .رلردا
 نا ین رلکدتا باح ندوص ر ناناو هدههاسسم

 o رصم هلادنه ندع رار هلءااح و .رویدنا

 - دنل و هدنلحاس كرار تبع یک توم رضحو نعو

 . وا رهش رب رومو هاک:راجت یرب ندیکسا ندنفپ
 ید قلا رد هب هڪل چ قلب رط یورپ ديما «بول
 دنفشک روک ذم ییرط «نکیا راو یسهناخ ك

 کیا یرادقم كنسلاها «كرهشود ندتبمها کم

 او شبوس قجنآو ؛شقا لز ردق هکم
 هودشهالشا هتم سا یادت 6 و ندید کا

 نایلس ناطا یتوناق هدعبو «طض نددفرط رلل

 ۱ هبه ام كالام رارب هناع هطخ هدننامز ناخ

 ا موا قالا

ESNA E ۳ین هبصق هلبا هنامر یأود رشد  

 هل ام كرك لا

 بولوا عفن و رکراک یسهنا .ردشعا صیصخت

 هردراشعا U هذا لزوکق وحرب یخدرلزماکز !

 یعیبط «هلغلوا غاط رب قلایق هربزج هش ینیدناو
 كرك رازبلکنا ,هقشب ندقدلوا هدنمکح ماکعسا ر
 تكحوکرب نابایق ینایلیجراخلرهث كرکو هدفاطو

 تاماکعا مسح و نیتم كم هدنرزوا هنهطآ

 4:سهرادا تاتو

 شاعم رب یونس هنحش

 نوفارفح یعسا كن هیحات ا ا

 ۰ رون او داب هلیمسا
Eنت ) ۶) لیعاعما ترضح  

 هناذوب كاشورق « بولوا مدآ رب نابدع

 ترضح هلا ناندعو مالفاص یرالسن نالوا ردق

 ونک ویو رلذک دن هرآ لماما



E 

  2 ۱ 1هدنتهح برع كنار

 «بولوا زفر وکر رب مساو یرفروک

 وا یغوط هو رش زر مو اق رفآ "اب فو و

 نم كبرملاةریزج "الاعثو هلیلحاوس یلاموس ناناز
 برع ۰ هدلاح یمیدلوا دود# هل ااو س تومرضحو

 طالتخا هلرحا رحم ندنزافو بدنا باب هداه لامث

 ردنا ۰

 ۱ ی دع

 .ردراو ینایونثم یلیخ ریو یناوید بتص
 دو کو

 درا ی هنیسرب نانس نانود تنم زا ناتود

 نسح نان ود نات ود زا هکر ت یلوا هنیسرب ناتس

 ام )رھ ن يج ناي وا ( یناودع اس ۰

 اروع «بولوا ندتیس ابو تام ربه

 (ممضد) ربع ن هللا دص و ساره نب هللا دبع ندهن

 هش رش ث.داحا ندنرلب دنک و ؛ شمش در وکه لتاوذر اسو

 اش ا تاور

 ندنحارمش ناتسدنه («منانحم؛ هلال )

 .ردیلونیک) «بولوا ندهمهارو
۳۹ a تیب وش 

 هناسارخ ندنف رط فو ن جاعح

 ندنف رط ياهلا 5 دی زب ی-دلاو اروا «قرءهنلوا ف

 نوهخ!دنالاوق لرد ههوو «بصذ هنخاصاق ناضارخب

 تافو هدنامسارخ هد رات ۲۹و ؛شفلوا لع

 .ردشعا

 ( فی رطوا)
 ء ۰

 «بولوا ند هبا ۱ یاطاا ماح ں یدع
 .ردیلغوا كنیاط متاح نالوا رومشم هلیمرکو دوج
 ییدنک «هدقدلرو مانعا نیلسم هب ریس هنسهلسسق یل

 هنافس ید هريش م۵ ءبوجاق هثیرلتهج ماشو هر زج

 هدندورو ههرونم هنندمو هلا لزیلسم رکسو

 .ید.شلوا لخاد هنسهصز تاسادص .بولک همالسا

 یخدهجرت بحاص یسهنس یجتزوقط تا هیون تریش
 هناغس یسهربشم# او «كرهلک هیون بانح دزن

 ؛شاوا فرشم هلمالسا فرش كره ربت؟ ندنف رط
 كنم و « بو دیا تار هدمالسا هدهانړتلاسر لاحشراو

 ماشو هرزح .یدشعا تمنا هندادنرا یخد

 یغی دال و هدنتیعم (امهضر) دلاخو هد وآ هدنحوتف

 ترضح .یدیشفلو رضاحیغد هدنحوتف نارا «یک
 هدنس هعقو لج بولوا نادرکور ند (هضر) ناغع

 «قرهنلاو هدیوضتص بانج تسم رار هلاد یلغوا
 .ردشلواد,مد یغواو «شالطقسیزوکر هدهرام وب

 و ءدیردیح تیعم ید هدنس هرام نيفص هدعب

 اد ع ۳۳

 هدنشاب یمرکیزو هدننسهنس ىج ۰۷ كره ءبولل

 9 هلم رکو اخس یک یردن .ردشعا تافو هدهفوک

 5 دمالسا .یدنا كلام هرادتعاو تمرح هدندزنیموقو

 ۱ . یدب ١ بهذألا یوسر٥ لوا

 .ارمشو ندهد
 مد | نالا ورع نیم 1 <

 1 وع داوس رەش هدیرود مالساو هدتله

 هتم تلدیتساو رعشلا تکرت

 اماق میصلا -الص ید اذا

 گی رش هل سبیل هللا باتک

 : لا ییادنلاو ةمادلا تعدو و

 || بس ریش ۰ ِ

 e ۱ رفأسم ب یدع
 بوسام كل هودع تقرط بولوا ندمارک ةنظمو

 تب ) عفاو هدنراراوح كالع .ردبملا

 هفوصت قبرط < هرکص ندمولع لیصحم «بوفوط

 رو رداملاد,ء «سادلاداج 6 یا لعقع اکو لس

 e ا ءافولاواو E «یدوز

 ا «كرهدیا ته رط دخاو تگ هاشم ریهاشم

۴ 
 هدنس هب را( راق

 ادا تدارع «بوندنا هبوازرب هدنرلغاط یراکه

 ۱ اب هلاط راطقا یرهشو تصو ؛شمالشاب هلافتشا

 . هتنرایز ندفرط رهو « شلافوچ ینادیص «بولیب
  هدیراکه هدنخرات ۰۰۷ .یدیشمالشاب «دفلوا لبم
 ۲ .ردشفلوا ن رفد هدناب ی.هواز «بودبا لا ګرا

 .ردےأاق هداروا یدافحاو دالوا

 اقر مدنخآعس زد كن الو نم

  یرغ انس هلسل- ارس لابج «بولوا ۱ ا
 ٤ با "هل ایش چ 8 تز سفت "ابونجو «مقاوهدنراکز|

 دسز گز غاحس هدیدح ید ندنتهح برف «هل رلاضق

 ىع هلم" اون هن ی اک -رددودح و طاع هل س اړو

 -اب «بولوا یهضرام ییضارا .ردهبصق كركر

  یبیداو جاقرب رولوا ل-صاو هرح هدنرعهوم روش

  «یادفب « هرآ .هرود هومق : یتالوصحم .ردراو
 «ایو ینام هاب و یم رق هل « هم وصف« ره« ؛ماسيس

 هردنرابع ندهراسو طاق ‹«شادشخ ,لادرخ «قوماب

 1 .ارمش ین اقع یر نرق ىع وا یدادع

 3 تباذ جوا BF ه->ور ندد

 : : ردیسا

وا ین :ایمرک (مساق) یسدجترب
 ن وورد «بول

1 



 i ۳ یا ندمه نا

 ناقاص راک زور و ردوح هک

 نوسقای

 كلاس هلع قیرط .بولوا یهنردا یی کیا 9 :

 هنطل و ناد کو نام هترشذفو شيع «یارپ هلغلو

 ها زدرا

 نیاص رارش نماد

 رگ ۋا ترب وش .یدیا تاذر سایش

 كناتسلک نسهعغ بوربآ ندلاهن

 كنالاا بیلدنع کرو هعدایوق

 هدن امش ناومه «بولوا لقوا كن دنفا نسح هرو

 ۳ رک وا تاب کیا وش هوا تافو ۱

 هنسهزاب كغایټب هعاص هردنود زوي یت و

 هتسهرا كل یخو مه وط هدزوا مشاب

 مهدي اہش وق نوسنایوب هناق لآ لزق
 هنسهرا كنت :هلکغاعب یدررح هی

 یدادع

 : ردن رامشا لج هعطق

 ماش ءبولوا ندنسا رمش نارا

 .ردشماشاب هدنرود یتام سا.

 ینافو ېپ رم وچ هک نآاب
 تداوژرآ . وج . هی ۶

 یراذع نوچ هک نآ رس مراد

 تو وسد مک مدق هدید زا

 روهذم و € ءارذعو ناو « !ءارذع

 همظن تالس ندنف رط ارعش یوح رو

 4 ( قماو ) هدهر ومشم هن افا رب نالوا شا - |

 ءردموھوم صخش 3 یسهفوشعم

 كاد کیا ندننسارمش وا «ِ
 یی 0 !یدذع

 : ردصاخم ۱

 هددزب هدلاح یمنی دلوا یزبرمت لصا نو «یددجنر ۲

 سابص هاش «بوراو هن اهئصا هدعب و ؛ شو اءو ل

 :ردکن وات وش . ی دنا شلو ا لئات هب هفظ و ندنف ر 9

 تشذک مه زورونو دش لکو راهب دمآ
 تام اگر مه زوحا و مسکن ترس نر

ar:كجوكك رذآ یحاص« هدکش یسعکیا  

 ترب وش . .رد ( كم قحما) ی سا دا یزد ر

 ردکتوا

 هان ارتاهانکی دشاب ا ریه
 ا۲ هانکیب نم نوچ نوخ دزید هک دشاب مس "
 0 یم اذ جوا ندهاح اا رع : 1

 نب سوا نب هبارع) یرلفورعم لا .
 ندنیشفادم یردن هک «رد (یسوالا یراصن الا ی

 ان ۲

۳۱۳۵ E 
 لاحنسح و ندنتاداس یو ینااذک ا یغیدلوا

 و 4. مارک و ذوح «بولوا قد اه ا

 هیصقر ید ۸ هیاکع ا هم ماش ن اع

  ۰و طةسم كالع ضع#) «بولوا

 .ودشفل وب ۲

 هلب | در 2 بر 1 مت هلا را قارع هر رج لا هر یجح ذا ۰

 هعحاو هطخر هدنرآهرا س.راف رحم 2م

 هشرپرب كنار هلجد هبا تارف "الاعش « بولوا
 تسوا كدادغب یی ندلع یراکدتا برق هدایز

 دو ماشلار A ا يع «قر هالشاب ندنف رط

 هرصب یی هسرافرح ندنته> قرش بونج «هنیرااوج
 دودح نارا یخد ندنفرط یاعش قرش «هننزفروک

 .رولوا دتعردق هننرلغاط ناتسزوخ ناریبآ یتسهرضاح
 تراص ندناتسل اب ےدق نالوا ینطو كرللاداک

 ۰۳ و ىلاعش ضم ”.ew هللا ۳ * «بواوا

 «هدلاح یفیدلوا دتع هدنرهرا قرش لوط : 7 هللا

 یماقعا لوط نالوا هبیبف لام ندیقرش بونج
 ۷۵۰ كدهنمقوم یسهبصق هدح ندنزفروک هرهب

 اس رق و نالوا ردة هلوح ندندودح ناراو

 اس هقبب ین هرس هحاسم .رد هرتم ولیک ۳ ۰۰

 هدلاح ییدعش ۰ ردهدایز ندنلثم ترد كنسهح

 ء بویلوا لحسم یعسا قاع هدهیسر تایش
 هتالو يا هللرل ا هرصب و داده هعساو هطخو

 ر رسهدم

 وس تر هلح د هلا تارفو زود یسطارا زارع ۱

 - وطرب e 1 لز وا یرلقدقار بویاکور

 هرا  قع كي «بولوا ترابع ندقار

 E ر وط وب .روناوا فداصت

 نر ندبا ناضبف هدنرابا ناربزحو سیام بولوا ۱
 كن روک دم

 كراو-صو یر ندعدق ,ندن کی درب دنل ددا ها

 كا میمعت یترل هدناف «ربارب هلفلا ییکوا كننابيرخت

 < شل 2 راد س «راودج قوج كب «نوچا
 كطااسو ى و هدننامز هیسارع تفالخ صوص ا ىلعو

 شفلوا نانا هبا وصف ةحرد یترومسم هلب ریڈ کت

 برخ ندا روهظ هرم ندیوا هک افبح «هدهساا |

 « شلوط رااودح «شاوا بارخ رادس یر,ندرلالیتسا

 یناوه «بودیا لیکشت رلقلقاطب اعاح راوص ناشاط

 ردقوا كنء.طو ءشعایضوا هب هراس للعو هنفمذ

 ره سهار او هو كنرارا یر وص



 ار

 راز هارخر رب لزوګوا یف دنانوط هدنروص انثتسم

 .الح یزآ كب ندرللودج کسا .ردشمزیک هنمکح
 یرا رادعام ندنرارانک كرار هلرلت و و ؛رددوحوم

 هلزونرب یلتشهد یفیدردشب راق ها وه دراکزور

 یک یراع ندندادعتسا نارع «قرهلوا روتسم

 ۰ روت رو

 صوص ايلە « بولوا قاعص كب نزاب ی۔اوھ
 هرارانازبم هدنتهح هرهب نالوا برق هزکد

 هله . راغقة.ح ردق ههحرد ۵ و ۰ هدهکلوک

 «بولک ندنرالوج برعلاةرزج یراراکزور بونج
 .رربتک هکر کج یلتیاک همفد قوجو ؛ ردوروق اتان
 ناک ندرلغاط. یلراق ندلاعش سکملاب هسیا نیشیق

 نازيم هعاد قوچ «قرهدو وص «دایز یارهراکزور

 امرخو < را هب یاش 1 ندرغصو هرفص هرارلا

 ۱ سج نالوا شفلو ندنترب دم زک اص هع دو هنمزا ۱ ردق هلوا سرخ ندسرام ۳ رولوا فلت یرلءاف

 . راغازآ ید هدرلم“ وم راسو ؛ زامغاب روماب الصا

 | ناسمهنلوا اورا ندنرالودح هلبا ن رپ 6 هءاع ۳

 .رومهل وا نک یسارجا تعارز هدرارب

 دلرلرهن زکلای «بولوا هدنم> قوب یرلنامروا
 یرلحاف امرخ هدنفارطا كرا هوم و هدا راک

 ترا,« ندنعاونا لاح یراعتثا راس .روناو هلترنک

 هل لقا زاس ساو ید یرلوص نوغروط « بولوا
 نامروا بیس ههاشاب هننلناروف كناوه .ردطاحم

 هلرلنامروا كفارع هدننامز یترومعم
 اهر هدنرل هاب ۰ .ردءول هم یغردلوا شفل و روتسم

 راسو ریا ران «یساق «لاقترو «نوهل هقشب ند

 .ردس ادة

 هلبانالسرا سنجرب قفوا .رونلوم یرلجافآ هویم
 راسو نالیحو زوموط نالوا یتیلک هدرلقزاس

 - امص یهدنرارانک كرلرهن .رونلو هیشحو تاناوبح
 ندامرخ .ردراو یرلنویق یلتیاک ےب كرلت ریشم هدرا

 طف .ردرغادو یرد یناحارخا لشاب كا درک

 .رونلو یغای شاط هدرللم ضەبو یرلفای
 ما ی. هعدق *یلاحا كقارع

 لباب یرازکرم « بولوا ترابع ندرلنادلک نالوا
 < بولوا برع یسااها امو هدلاح ید .یدیا

 ندنرلن الو نکشمونک اس یرلن راشاب هدنلاح تریشع

 - ةربز .هدافتسالو ندنتیارخ كتکلع .ردهدایز

 هردو نویق یراتریذع سج یک كفتنمو رمش كيرلا

 «نوجنا ق# التواین رل روس كو ترابع ندهاکرخو

  ندنرل هحاشاب تب همماس

۳۱۳۹ 

 رل وک «هلذاوا یکلصتم هنیراررب یرل هرو هبصق

 3 ا
 ا لئ ارزو ؛ شما ذاخلا امرص ىنسيضارا كقارع
 هک « ردرلشاوا طاسم هبه: *لاما ندا لاعتشا

 | 4تسهداما كن هع دق تروم* كفارع یخد لاحو

 هک رابرٹ کا هدنرېش دادم کلا .ردهدمأ وا منام

 ۶ نا ل هدرلفرط راس «بولوا هدکملیوس

 ا٤بولوا مدم ی-یاک سا كنءلاما .ردە رع
 ئ ےک

 نک اس هدرآهبصقو رهش .ردمبات هنبهذم یمیش

 نوقم ‹یروطسن یرلنایتسرخ ناناو یئزج بولوا
 «ردراو ید یدو رادقهر ,ردنراربع ندینمراو

 «بولوا روتسم هلراهروم* هلیتفو قارع
۱ 

 رب لصتم دن فرط ره یندنک مدآ ندبا تحایس

 هاخ هدنرو ص كحهدیا نظ هد نجا كن هرو“

 یک نوفسبط و لب" .یدزمروک رر, یلاخ ندناکو

 ۳ دمالسا رود لثاو!«بولوا بارخ مالسالالبق رار مش

 قالوانشغا ادب ت روم و تماسح ردقواو

 "روم کسا «هدهسا دوحوم موبلا هر صا هلا دادغب

 تارف یراهیصق راس -ردشلوا لثاز ندقوج یرلت
 «هبناود «هلح «البرک ءتبه ,هندح : هدناحاس

 «تیرکت: هدناحاس هلجد ؛خویشلاقوس ءواعس «فجن
 هدنسدقالت هطقن فل هلحد هللا تارف ؛هیسداق ءاصاس

 :نالوا لصاح ندنهامتخا رهن یا ویو « هف رو عقاو

 .ردنرابع ندءرا-و (واف) 5 دنیصنم كم رعلا طش

 :رونوا نیہ ردق نوم چوا یسلاما كفار

 ۱ ءبولوا ن .کرتم یردق كسزوب-دب ز کلا نود هش

 1 .ردنرابع ندرلت ریشم نیذن هیخ یروصق
 هه م«« كا كضرا

 ۱ 2 تكماتنصو فراءمو ترندم «بولوا ندنرل

 هم رک هک رات ی.هطخ قام

 و یس هع دق 2 لشارسا ین  ردندنروهظ لاح

 هل ا عو a لکد اید زکاا هب هطخ وب

 ند( مع ) حون نافوط ؛بوقاب هللرظن یروهظ لع
 لاق هنر اشنا هطرافارطانداروا كر٤ عوهر

 ۳ هریخا تایفشک رعع و یه رد لوا

 لب مرت ردق هبهحرد ر یتسمفا و هدیدج تا ةة

 دبوردقوا ندرظن ةطقن و یخد داره« «كر هديا

 1 د دل وا دف اهد قوح كدنه هله و کسا اهد
 3 هطخ قارع نی ناتساباب ؛ هدهسیا شا تابثا
 یارش قوا ندب زکاص کتا كا كردم
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 نات--اباب لوا نرق نوا زکس ند( ) یسیع دالپ
 .یدیشلوا لصاوهنسا ر ةحرد كدر ومو تبدم

 ی-هعدق *لاما عج + هنطض دن كور 3 ۳ |

 « بودبا تاف یر ھالقا دیالا رابنادلک 8
 ؛ شلاق درد و تح تارا تدم لواع ناتا

 گر هدنالاقتنا هرلباامنودک ام هدنح و رخ كر دنکسا,

 درهک هنطبض كناناساس کسو تا اقا 8
 تامنو؛شلوا لخاد هنسهرزاد هنارا كلام ندیک

 . رد.ا وصحم كارو! تنه

 «كر هدیاقاحا هب هیمالسا كلام بآ اعتمیالسا رومآ

 جوفاجوف ندنرلفرط راس ثبرعلا هرزحو ندزا

 بک ند ہئاسو ینارباو ینایرس راب ع ندیا ترا
 یسااها نوت «هلیسلاح هبلف هنسهعدق *للاها نالوا

 . ردرلشعشلب رع راز هلنبدت هلمالسا لو

 یخد هرصب بقعرد «بولوا یرهش هفوک ی رک

 ۔هب را تيما كنەق ومو ؛ شم وا سدس |

 ارل. ىد مالش هک ا تاقر هب هرص) هدفر وَ

 رفعوا یان ةفلخ ودیا رق «بسایه تا
 هدنامو نا رهنو «هجګ دا شدت یداد رو ۱

 ؛شمرک هنلاع یسهروملزوک لاو كو كا كنان

 «بوراو هاوصق 4 هحرد یروم# كزاع نوش

 ۔ایع تفالخ .یدیا 19+ یران امز دلرصا تخم ۱

 كراوخمهدمب .بودنا ماود تيرو مو و هدننامژ هيس

 ینربرب هدرلنامز واو هدنجورخ كرو و هدنمووگ
 تب روم هدنسهرا تاشاشتغاو تابرام نادنا یک

 ید یرهش داد حو با ض رقم تیدمو

 ندکدک هنیلا كريان امع هدم «بولوا بارخ نوتپسپ
 .ردشفاوا رامعاو ا ندیکی ص

 هری ناتسااب "اعدق روک ذم هحور یعسا قاع و

 هاکز و هساصن ره ندبه نوکیا صوصخم ههطخ نانلوا

 یخد هنسهطخ كوس رب ناربا نایلوا قبسانم الو
 قارع) هنسیجنرب نوجا قیرفت .ندنکی درو مساو

 (یمقایع)هنسپهکناو ,برعلا قارع دوخای (ین
 .ردشارو یان ا قارع) دوخاب ۱

 مدام .برءلاقایع دوخاب ۱ رع قاع

 EE هب هزن [

 ا یایع و : | ىج قاسع تارا ملا قایع دوخاب

 وا هطخ 7 عساو هدنطسو

۳۱۳۷ 

 ۱ | تقووا

 ۱ هلت سانم ی

 مولە 2 ؛ شمراو یرلبا ك هكى روم هدنامز ز

 ار ع

 ناتسزوخ ندسیع قارع یی ندقارع لصا «بول
 مالسا ذویفارغح رد شلش هلب را هطخ ناتسرولو

 قارع «بولوا فورعم هلعسا 0 هدئح الطصا

 كزتاود نارا هلعسا شش ی ردندحم یع-ایمج

 .ردبریهش رهش ناهفصا یزک«بولواقلایار گو
 هه" هلبا + هاو لامشض یع ۳۷۲۳۰ ها ۷۰

 نالواهرغ ندقرش بولوا دن هدنرهرا قرش لوط

 یضیع هونج ندلاعثو ۰ یعضعا لوط

Eلخاد یم-ة لوچ یکه دنته» قرش  
۹ ۱ ۵۰۸ ۳۲ 

 رب قجمآ 29 ها « هدلاح ینیدلوا هرتمولیک عبس ۱

 نود :ناسارع افرع روو انامض راف ق وا

 ۔رولو ناتسزوخ ندنتهج یبیغبونج «سرافو نامر ۳
 «ناع؛ رذآ ندنتهح لونج بر «نالدرا اب «لاتس |

 طاح هل رمت ابا و هطخ ناردنزامو نالک یخد “لام

6 ۰ ۰ 

 یبهییطس 1 «نیز-فاوا باسح |

 هرددودګو

 «بواوا طاح لبا لابج لسالس ابونحو ابرغو الامش
 تشد نانلو هدنتهج لام قرشو من سم یسصارا ۱

 برع نویفارنج ینبم هببسو .ردلاام یرغوط هریک
 یی علامت وکلا .ردرو دم هلیعسا (لابح) هدنرات ۲

 سصنم هرزخ رح (نزوا لزق :) ندا یاس هشوک ۱

 هدلوج روک ذم یسهراسرامنا نالوا و "اذ ,بولوا

 كاابح ندیا هطاحا یفارطا اذه ° .رولوا دیدنان

 كا كنارا «بولوا روم هیدلوا رارب یکه دنراکتا

 «ناهفصا «نارهط الثم «یرر هث رومدم كاو كوس

 هطخ و یرارهش دزب ٤«نوزټ «ناشاک ۵ «نادمه

 رد هدنلخاد

 یمج قارع
 «ناشاک م ا «نوزف ۰ نارهط :رر_یسنم

 دز «نایغصا

 .هبموم لاوحا تارا یس هراس لاوح | ك هطخ و

  دنلوا رک ذ هدنسهدام « نارا » «بولوا عبات هنس

 و روشر کر ثجاح تراکت «ندعب |

 اعم فا را (عهارا ن دلا ریفزحش 1
ET ۱ردلنادمه ,بوا وا ندنسا رمش ریه . 

 رارسا فقاو ند ناد ص یدرو رم ندلابامش ۱

 .دتنا تحایس هناتسدنه .یدیا لعاک دص رب تقیقح ۱

 یقشمد هدنامز هدننادخ ذح ناطلس ٤ دک ندک" ۱

 ra ندلایم هد هیلاص « بودا لاحرا هدیماع ۱

۱۹۷ 



 ب در ع

 ردنوفدم هدنراوح یدقص كنرلترضح

 ۳ رد دن راش *هلج تب

 ود اک هد اب نیتسع

 | کیار وه

 دندرک ماچ
 ا ماو قاس تسم ےشچ ز

 شاف نتشیوخ رس دندرک دوخوچ
 دند رک مان دی ارچ ارقارع

 بولوا تمار كوس ندهماس ما

 | برع «نکیآ نک اسهدن رعلاةرب زح لصا نه
 9 و رم «قارع « ماش «هدن وک کن وکو

 .ردرلشلوا رشناما ید هب هعس أو دالر

 ارك «نوجما نییعت ینثشنمو لسن كماوقاو ما
 ندنافارخ و رطاسا او ترابص ندیالاتحاو ماهوا

 ییدایوس كتماوموق ره ءهدایز ندخرات نالوا دلوتم

  دلوا قامو هننروصو لکش كن رلافتو ندب هلباناسل

 .ردندهربخا ٌةبنف قیاقح كع ات امر هناداع و قالخ |یرلق

 «هد همگی دتنا تقد هنناسل كنتما بیعآ دانتسا هبهدعاقوب

 هنسلا راسو یناربم ءینادلک «ینایرس هللا ناسلو

 | وک تاشما لوس دقوا هات ور 4۶ دق هیماس

 یرهبمش كکرتشم ناسلر هنسهلچ اندام هک .زرور

 نیست كرات < قت ١٠١ زالوا نکع قماقاب هلرظن

 كبرملاةریزج بوقیچ ندلباب یمرلبرع یک ییدتیا
  ةرب زج یمهبماس ما راس هسقول < ردرلشلاب هنګا

 ماشو قارع ؛قرومرآ اهم هننرلناوبخ «ندب رعلا

 ین راهی « هاو ولر دعاسمو «شاک هنرفرط

 یتسارو ؟ردرلشع | ندمت اردت هللا لب درت هرل هناخ

 ام كا نیت

 ناطق و یلوق كنسرجم رب هی رات ندلقحا ییاو

 هرکصندلبلت یهدقارع نیر هدنسا ناطق دوخ اب
 ند رب یی دریتک هباسند هداروا هلیسمریک هبرعلاةرب زج

 ؛ردذوخ اهن دلئارسا ین بتکیسهاکح یدلوت ك راب رع
 دنا اس اساسا هک LS لسارمار ی هک اس

 یرعب عون نوتب «ندنرلقدلوا شک هنیطساف ضرا
 تعیبط قبا .رارویتسیا قمراقیچ نداروا یخد
 ًارظن هتاعوقو ندبا ررکت یخد هدرلنامزونو هلاوحا
 اهد قتلوا لئاق هلاقحا یصکیا قمی هنسکع كنود
 ندم هد ږلواو نکقم دل رلبلب اب هکنوح .ردلوةعم

 ندم وقر ندم م هلون «هدلاح یش دلوا مولعم یرلقدنلوه

 هنلاع تبودب « بولساب هرالوچ كن هقرفرب شلرآ

 دعاسم موقر یودب نکآ ردزسناکما یرلعوجر
 .ردیمییط كعا ندمت اعردټو نک هوب یخذارا

۳۱۳۸ 
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 2-9: راج ندلب اب یرلب عز ا

 ہو یناربعو ینایرسو یرابنادلک یکسا نمی یرایب
 ياو «ینمراقیچ ندبرملاةریزج یب هیماس ماوقا
 یرعلاةریزج «بوبلوا نات لباب يشب لصا كن هيم
 .زروروک بسانم یکجا مازتلا یننیدلوا

 ت لوح لصن هرلبع هدمالسا رود لئاوا

 شم لا یرغوط هبرغمورصمو ماشو قارع « بولک

 ژقرفو طاف لص هلنامز رو رلب رع ناک هرلاروو
 ۱ دبا طض كع رات ,هسراشمالشاب هک وس ین رع ناسل

 دوصوقو ترعهرب هل وب ید هدنامزر کسا ك کی دم

 اب رع کسا ندبا تربهنب رلفرط ماشو قارع«بول
 ۶ قرهارغوا هناریغت ضعب یرلناسل هلنامز روم

 ا کتیف وا «یناربع .یایرس «ینادلک
 ود ند ع هجئاف رصت كرلناسلو .ردشلک هدوجو

 ۱ ث) نالوا دوحوم هدسیعناسلو یشضلو یرکو

 و خد یسمافلوب هدرلناسلوب تكنبرافرح (خ «ذ
 2 دتا ناکم لید ناسل ارز ؛ رد دهاش هنمامدا

 ۳ رزج موبلا .دارغوا هنامقن اعاد « بويل لاک
 ځد یرلهوبش ییع نانلوا ماکت هدنحزاخ تكبرعلا

 هداروزب ,هیلع E ۱۳م لاثم رب کیو
 ۴۰۱ دنا ناطے ن برمی كرل رع

 غر زج كرلبرع «بوینا رابتعا هنافارخ نالوا راد
 3. ربارب هلءازتلا ینرلقدلوا کسا كب هدیرعلا
 تكصضثواو یندلوت ندصضشرب كتماو موقر چه
 يلنوافورعم ردق كج هلس هنلوا طبض یعسا هڪګ رات

 . زیمهدا لوبق ینلاقحا

 ةنم هب هبعش چاقر هدهعدق هنمزا رلب رع هدلاحره

 ک

 وک اس هدنتهج تومرضحو نع :یراهیلشاب ,بولوا
 از ایح « مهرج نانلو هدنرلذرط هنندمو هکم دا

 طسلفو هدلاعت اهد دوم نک اس هدنسهملامش تهج

 ال رعلاةریزجو «هقلاصنانلوم هدن لتهج رانا هلبدود>

 ؟رلموت سی دج و مط نالواشغل و هدنرفرط قرش
 !نارمع لباقو تدنم نعل یرلضءب ندرلن و . یدیا

 زد یخ « بوقیح ندتبودب یرلن الوا كلام هراز

 ۳ یاموت دوو دام یرلتدقم كلا .یدراشا
 او موللا یر هناروو هدقل رامعم دام موق

 ُ > هنأ فاو یرلدنن وص نالوا لوقە

 عدادش یک ر داملا تاذ مرا ءرلمرا غاب نالوا

 نموقدوء .یدرلشمراو یرلا ك هدنساشنا هينا
 کد. ÊAکQکس——kس——
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 اسو یرلاوأممنصم كب شلو وا هنا كرلابق

 نالوا رببعت ( دنسم ) كدا موق .ردشلاف ی ۱
 نال زاب هلبا هعطقم فورح قرهلوا هلوص ن فا ا

 هلبا هيم اس طوطخ هکیدیاراو یرلص وصحج ص

 كرل ريج .ردلوه# یتشنمو ذخأم «بویلوا ق 1

 هننئارق « بولوا دوجوم طخو هدنس هیقاپ ر
 .ردشفلوا شرت

 راس « هسلا قرع طخ نالوا لمعتسم مول

 ۔رسو یناربص «بولوا كرتشم هلط و طخ هیمأس

 هلا هلصتم فورح . ردنابع یمانشم هل فو رح
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 ىلاقحا یسلواآ شلدا ذخا ندین برس طخ ی
 یمنی دنل وا لوفوذخا تقو هن كطو .رودنا 4

 .الشاب هنلزاب هلاطخوت كند رع ناسل یر ندتفو "

 هده رع ځراوت شمب ردقهنره «بویلوا مولعم ی ۱
 هبمانبرح یرد تنایفسوا نازاب لوا كا هلق
 ینرع طخ ۱ هدهسیا روطسم یش

 « ندنشدلوا شا مملو اراشناو شفثل رب

 لمعتسم هدمالسا روهظ ندینیرس طخ هک و لاو

 هجردواو لاقتنا هنتروصو لکش یفوک طخ ال
 جایتحا هنامز ر هدایز اهد قوح نوګا كعا ۰

 لوقو ذخا هب ین رع ناتس كطخو «ندنکی دشا 1

 كيرملاةرزج .رديا اضتفا قلوا کسا اهد ق
 لمعتسم طوطخ شب یربغ كدنسم هدنرلف رط رب ۱

 رئارت چه هد هسلا ى یخ د ینی دل وا هل

 ره هردکرک هسلوا یاسا كتایاور و «ندنعد

 نزع طخ نالوا دوام ندەماس طوطخ هدلاح

 برع « پبوقار ه دنلاح یسمو كلورتم طخ 9

 هردشع | مت هدننب یماو ١

 (هبراعبیع) هنماوقا برع نانلوا و هدیراقو

 زامخ لئابق ضب ندرایناربع هدمب .بولیریو ی
 «كر هديا جازتماو طالتخا هلیموق مهرج هلنرجم تا
 شیرق هک. ردشعا روهظ موق نانبد (ه رەتسم با

 2( مع)لیعامسا ترضح ترعه و .یدیا ندرلن و

 هردشلربدتا مسج هدنصا

 -اق رصح+ هر ملا ةر زح رب رع داد همالسا روهظ

 یی دلوا طاح هلزیک د ندتهح چوا یرلذطو ء ا ۱

 تا نددال, رام هر الوح مع او ید "ال اش« ی
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 ب ر ۳ ۱ ۳۹

 میانم كن راناطوو ؛شمالوا یرلطالتخا قوح للام |

 ؛شماقا باج هفرطوا یراریکن اه قیمو رح ندنورت
 لوهح هدندنع ما راس یرلناشو لاح لصاماو

 (سوسکیه) كل رلب رص۰ هدرانامز یکسا تب ,یدیا شلاق
 یهبرص+طخ ربیع شب یراق دلواشغا دیق هلیحا
 كرل بص هلوهم تاح وتفو « هدهس رل شتا طبض

 كن رلضمب ندرایریج .ردشءامهلوا یدؤم ینرامشا
 اد هنیراکدتبا تاحوتف عیسوت ردق هنیچو هبرغم
 هلبخراوت كنر چه ندهعدق ما تایاور نالوا
 تایاورو «ندنغیدملوا قد صم هلراثآ هنوکرب چھو
 هزام هلدقاب هلب رظن مگ تقور چ هب هناراک هغلابم
 ءطبض ینع قلهرآ رب رللشبح هج دقم ندمالسا رومظ
 نارا نع هدمب .یدراشعا دصف e هزاعحو

 ثنهناساس كول بوک هنتلآ یمکح گاه رسا
 ۔ ید رونلوا هرادا هل بتف رغ, رلبلاو یراکد 3 کو
 ین هرکص ندنواو هدشنامز (مع ) نایلس ترضح
 تومرضحو نع یو رح هکینف لوا اهدو لعارسا

 هبراع تایسانم هل رب رع «بوشان هناحا و س نامعو

 دارکو هنرلفرط نع كرك ندتفواو ؛ شا ادم

 ه:یدراشعثلری بودیک رل وسوم یلیخرب هزاجح
 هژرامنابرسو رل ناری یر ندنکتتنا هسا تك هقل امع

 تاحوتف هدابسآ كرلبلامور .یدناراو یرلتبسانم

 هغ لایا یرغوط هلامش راب رع هدنرلنامز یرلتیک احو
 یخد هدقشمد حو هدم دت «هدرارلا بوالشاب

 ور .كرهدبا روهظ یرلتلود برع كج وک شمب
 ۱۳ دم ادا یهدن سر سارا هلزالاه
 هدهرصو . یدبا ندهلجو رہنا سف . یدرلشع |

 قوجر هلس هدنرلفرط جا تمرملاةرزجو هدرلتهجوا

 . یدرلشغا لوہق ید قیئارصن رلب رع
 هلءتب رق كنرتکم هبردنکساو ندرلطالتخاو

 قدنسهش راق « یعدالوا كرل لام ضمبنندباتأشن نداروا

 روهشمهلبا یسیعینط دادعت-او یسهداعلاقوف تواکذ

 یرکنف ظقبو قرترب هدننپ یاوقا برع نالوا
 ندندابع هتاداجو مانصا قئرآ بوالشاب هنعایوا
 نالوا ترابع قدتبعن هناهرو تارطن مفاطرو
 حالصا ینراداقتفا ك رکو «هدک روک یفاکریغ رسد

 یدوجو كن همك «نوچما اقرا ین رلتاس داو راعشا ك رک
 هدهکم نالوایمجو زکص كرلن یع نوتب هل.تبسانم

 ۱ ,E رارپشم و رلت عج ماطر, یک ظاکعلاقوس ۱ ما اتش كرلب رع رد هر هاك هتفووا ¢ ندنغر در



 ب ر و

 .دعتسا نالوا هی بالقناو لدترب رب مارا

 ۰ رب دیا هدکمرتسوک یت دا

 د ترضح تاساکر غف e هدهرصوأ هتشرا

 هقح ند هللا فرط نم دفا ( مماص ) ینعصم

 ید هدنف رظ نامز ذآ ء«بولوا ثوععم 1 تود

 برملاةر زج قوت هدنرلتابح كم دنفا نين وکلا دیس
 ن دتمهلمالساندیدارفا ةف كانتا برع ن یسیلاها

 یرلنالسرا را لوجواهلتریغ ک, درب و كنيم ندو ؛ شلوا

 ناریا رصم « قارع « ماش هدنفرظ نامز زا كب

 هننلآ یار كن هیمالسا تفالخ یدالب راسو برغم
 یارص هداشرفآ .هنرلغاط هنرب هدایوروا «بولآ

 هنیرم لوح" « هرزخ رحم
 هردرلشعا كلام عیسوت كد هنسارم دنسو

 لود سل کلام برغمو رصم « قاع < « ماش

 یرلن اسل یر رو یلعءق « یتاربو «ینایرس «بوشاب رع

 رصعم هیرعل ةرزح كد هتقووا ؛قرهقلاق ند هتروا

 £ هدابسا ,هنادوسو هریک

 ناسل كنهعساو كلاعون نوت ییرع ناسا نالوا

 «هدرپلا هاروام«هدناربا «هقشب ندکد ک هنمکحیسیاحم
 > هدزیکتروو انایسا تم هدسلدنا .هددنسو دنه

 ردقوا رلب رع ید هدهیمالسا كلام راسو هرهلعس

 هدایز ندهلحم ٌهنسلا هد هدراروا هک «یدشلافوج

 ۱ اھا ناملوا بو «روالوا لاریءتسا رع نال

 .یدرونل و هدنتب روبحم كغ رکوا یناسلوب یخد

 قوج كب ید نونفو مولع سار هلناحوتف و

 یس هام رس هلتقوو ؛شمشدت نف بایراو ع قوح

 ناسار فو یل ی برع ناسا نالوا ترابع ندراعشا
 هرلب رع تشدءو i هداطسو لورف <« بولوا

 .ردشذل و یک صوصخم هب یی رع ناسلو

 ید هرکص ندقدقبج ندنلا كرلب رع تیک اخ
 فرص زام یسیاامش ےسق نو كناق رفا و قارعو ماش
 لا هعهساو كلامو < بولاق ا هلا لاها برع

 نوک و «هبلع ات عود هایم تدنیع دالب اذه انمو

 برعل اةر زج رک «تقو یفیدنلوا ےک ندرلبیع

 ردق هب یسالطآ طرح رح ندسراف رو هزکد قا و

 كوبر ا هدنکلام و تا رفا و ا

 كيەەساو كلامو ۰ ردنا اقا كليب یغیالوا تما

 ربیع نالو هدضرآ رک هلرخآ ریښو یبیلاها

 .رولوا غا اب هس و نوب ۱م ىلا رايو ارق

Pie 

 ۱ اب كب « ی هرهچ هحزساو یفس «یهرهج نرود ۱

 ۱ ا كم رعلاة رب زح قحا .بولوا رلمدا لادا ریش

 9 ینالوط ندنرلطالتخا هلدارفا هراس ماوقا هدنج

 اا ج .ردرلشمهمهدنا هظفابحم هلیمام یناصوا |

 كا زی هدذابصوا و «بولوا حودعو لوبقم |

 هن یرلیخسو عرک اذهمم .ردیلامآ سخاكیرم
 | ك هدعاو ماوقا میا هرلن واو هدر رع بود 7

 ۲ بر.ع
E als mus 

 مف کسا ینرع ناسل هدنرلفرط نیا طالتخا
 ۱ | شعشلب رع ەدە «بولوا هدکعا هظفاحم نتف اطاو

 مارعوا هنال درت ضعب ینزح هسا هدهر است دالب

 1 رب ره «كرهدبا بثاف قوچزآ یحاصف و
 اپ تالدرت و اا شل آ تروص ر هقشپ

 ۱ یر رم ناسل .بولوا لصاح هدریلکت ما ما وعل انیب

 کنم تالدىت .ردهدکعا هظفاح ینتحاصف
 1 رد قحهبمهالک ۲ یال كنيرارر یخد

 ۱ ۳ : ندماش «ندرصم«نداصقا برغم .بویلوا

 ید ۱۳۲ )مر ربرعرز نددآدفب «ند دج

 ۱۱۱ ریلس هلیشالک العا كم «هدلاح یی دلبوس هلیناسا

 |( یدوهرا و كور هرزوا تموم رلب رع

 ٤٠ی وب هتروا ,للزوک قالراب«ییشید نوکزودو
 ۱ !زک هح رعسا یلنابآ و یللا زسااو كجوك «یللب

 «قلزاوام* تواخسو مرک ءافو هدهد «تداڪشو

 بک 3 ii را تب هدیدنع نح أ ء ندنعب دل |

 : 17 و لیګ یدزاحم

 اذ ۱ ندنسارهش نارا

 : رد.صاخم ۰

 و یعار وش «بولوا ین اهنصا یسک ر

 مراد 3 *یداو ور وت قشع رد

 مداد رب "هدید تمت

 زود و بش نخلک رتسک اخ هتسشن
 مداد .مام هشيمه نایغام نوچ

 ب ولوا قد ه ور تاداس(هاشریم)یسیعکیا سس

 ؟ ردکز وا تس وش

 دصاق دش دبمون وا یاهلفاغت زا یو

 ددرکعام ماپ درک کار زا هک

 بولوا ندنسا مش نارا هدو اقا

WNN a el ba۱  
 دک وا تاب وش ۰ یدیا لوخشم

 تتشسدرزو



 تسوا رغ كئدخ هاکرذک
 درکناوت یم تدایز ارام لد

 هدنفایع» و تالو ندنآ

 رانح مبات هنغامرا سرد:هو راصحع 1

 (هسایراه)«بولوا هصق زب كجوک عتاو هدنراتک و

 نوا هردءقاو هدنرزوا یر هارخ كنس هء دق 4 1

 مسا ی هردکرک هسل وا طاف ندع دق 3

 ناطاس یتوناق (دگ ندمت ) 1
 ندنسالع یرود ناخ نایلس ۱ هداز پیش ۹
 «هرکص ندکد سا سرادم رود لوصالالع «بول

 تافو افت  هلغمایعوا هن هن وطرف نکا ہدک وک

 ۔اوح ه هلک بع

 .ردراو یرامشا ضعب هدهئالث هنسلاو یتاقیلعت و( 1

 :ردندهلج وا تب یار

 اکلام معزتو الام ابلاط ایا
 اکلاع_ یداوعلل وغدت كلاخ

 هباق لامکلا بسکیل غتشاو

 كلا سیل ها دنع كلاک

 | هداز برع

 «بولوا ندالع نالوا لئان هب هیمالسا تشم دن

 -ازپشو یراب رهشماما هدنرود ثاات ناخ دجا ناط 2

 نجرادبع ندرودص نالوا شفلو یه 1

 ۱۱۰۰ «بوفوطهدنخرات ۱۱۳۲ .ردیلفوا كن

 ماش هد ۸۳ «بلح هد ۷۰ و شاوا سر دم 4 ۱

 لوناتسا هد ٩۳ «هرکص ندقدل وا یمالم هکء هد 8
 یبا مور اقا هتم و لوطا هد یک ۱

 «بولوا مالسالا حش هد ٩٩و ؛شلوا یرکسسش

 هندوحو ,هرکصندق دلاق هدم اقموت نوکچ واش
۹ 

 ری دص «بوداتافو ندسصو فعض نالوایرا
 .یدبا تاذ رب عضاوتمو مباح .ردشفلوا نفد 4

 ناطاس ۳2 یر ۱ ا شرع
 مد ناخ یطصم ۰

 بولوا ندالگ نالوا لات هبهبمالسا ےک

 .ردیافوا كتدنفا هلاءاطع هداز برع «جرتلافلآ

 طهدنخحرات ۱۲۲۱

 ,هلبا عج یادا ءبولوا یسالم هکم «ه رکص ندق دنل و

 هد ۲۱۲ «یسیضاف لوبناتسا هد ۱۲۰۸ هدنندوف

 هدیرود

 هنتبرومآم لع «بولوا یالم رھم هدنخحرات ۹

lhe )۱ ناطاص ( یدنفا هللاء  

 | درود لوا لاخ در ادو

 ي هدرا اين ضمب ليصخأادعإ «بوغو

A r 

AN ب ر 

 E یرکسعیضاق ىلا مود N هویلوطانا |

 هدندورو تكناشاپ یطصم رادلع هدنخرا ۳

 هتفشم دنسم ندنبناج عبار ناخ ینطصم ناطلس

 هیمالسا تشم نوک ۲۰ زکلاب « قرهناوا بصن
 ینا ناخ دوم ناطلس یرکص ندقدلاق هدنسهده»

 هدنخحرات ۲ ۱ و شفلق لز هدنسولح كد رلت رضح

 رخاوا كود خوا نفد هدنناب یرد در اینا تافو

 فی رش فعع٣ ر هلا قیلعت طخ هنسرم هدنرم

 .یدشعا داتا عا ادها هب هرهطم هضور بوزاب

 ربهآشم ) و ن د ( ۰

 الخور «بولوا ندنط اطخ هدار برع

 هد ۱۱۲۷ و ساوا قفوم هنتاتک فرش فععم
 هردشع ا تافو

 اتو هر رعلاةر زج اضهب مساو

 نالوا ا هلا RE ناتس رع

 یکی ظفل ناتسممع ء قر هناوا قالط 1 ه رع دال لوت

 .ردلکد ندنناحالطصا افارفح «بولوا مسارب هنارماع

Eنوحما ق 111 تامولعم هدو او 6 ا » 

 « برقم < رم «قارع «ماش» و « برعلاةر زج »

 ۲ هردنا اقا قفلوا تعحاص هن را هدام

 ۳ 3 هدنغاعس هدکس كنت الو هنوق ۱ 1
 - اعع قرش یاهنم كتالو و لو 9

 كن هدکس 0 قامربا لب رف قرهلوا ه دنا

 هرتم ول ہک ۰ كنه رص ةو هدنلامش هرتم ۳۳۹ ۰

 ۲۰۰۰ بولوا هیصق رب یزکص اضق عقاو هدنب ع

 «یدعسو عماج چافر «یرا هعگابو غاب «یسیل اھا ردق

 ۔.ردیر < یسهناعتکر نالوا قو كیاشاب ۲ هرف

 بس ءردراو یناکد ۸٩ و یکم هد شرر < یس هس

 هدنسیفرش لام یاهتنم كتالو یاضق نوسبرع

 هلیسارج قامربا لزق ندنتمح قرش لاعث ,بولوا
 "اق رش «هدلاح یفیدلوا نشو ات ز خایحس رهشزق

 یارتفآ ید ابض.رهشو ابونح ,هلیغاعس هیرصرت
 یواح یهر ۸٩ اضن . رددودمو طاع هلبرا اتق

 زکلابندرلن و هک «ردراویبیا اها ۲۲۱۰۰ ءتولوا |

 -رکد ۹ , دوحسم و ماج ۵۰

 یلغوا یزوق .هاخناید ۱۸ «هعشج ۱۲۰ ءیم
 هدنورد اضق ر راسم

 هشاو نورذو ه_هلباق 7 مفا هب هم ضاصا هلمم اب



۱ E 
 - هضرا تالوصع .ردراو یراقاح واصص هلطرلشاط

 ندنعاونا كراهویمو هز« هلاهعونتم تایوبح یس

 - انص تالومعم < تولوا ترابع ندهرزاسو نوبفآ و

 «زب یزعرق «هجالآ «هک هدا“ «میاک یخ دیمهیه
 قدر اتو نايتس هلئاحوسنم راس و تال ەمشود

 .ردنرابع

 ۱ ماش تبع

 تافو هدنحرات ۸۰ و تاشن هد2دمد «بولوا

 ( دجا هاش برع نا دوخای )
 قدمالسا ناخر وم ریه | ھن

 «روعت لاوحا قرودةلا فا » كکنا روع .ردشعا

 « ءانلا ةهك اف» «یکی نی دزاب نګ رات لصفم هلساونع

 | باتکرب یخد قاعتم هدنحوت و مراتب ربتعم هلن اونع

 | راثآ ییتیمها كا شرات کیا روک ذم .ردشمزاپ
 هردند هیم السا

 توا ت اوا رهام روم
 ۳ Vo في ِ ی ۱ رکی رع

 هرتم ولک ه٥ كي هطالمو ه دن ساب لامش -هرتم

 ۳۹۳۲۰۳ هللا لامش ضرع ۳۹۳ قرءلوا هدنلامش

 ولیک ۲ ه كنسارحم وصهرق میان هنارفو هددقرش لوط

 « بولوا هبصق رز یک اضصم عقاو هدنن رع هرم

 ۲۰۰۰۰ «هرزوا قاوا اسم یسهداز ندنفصف

 نالا هدراوا « یراهعگابو غاب قوچ ك «یسیلاها

 ۱۸ «یتاجوسنم قوماپو كا یک هجالآو یزک
 .انتکرب «یسهسردم ۳ ی «یدعس و عماج

 1 «یساسیلکن اتسنور ۱ و ك.اوتف۱ ییهراع «یسهف

 «یرهعشچ هلبرلماج ددعتم ءیسشراح كج وس «یناح

 یمرا ۱۹ «یرلبتکم نابص ۲۰ و ههدشر کیا

 یجلاتک ۲ «یسهفلتخم باکم ناتسنورو كيلوتقو
 یسهشراف تاحوسنم ۱۸ «یسهناخ ازحا ۲ «یناکد
 هدر ر یهضراع و . ردراو یس هناخحابد ء و

 هلفلوا طاح هلرا هاب و غابو كريس یراهاخ «بولوا
 تیاغب یسهرظنم ندجراخ و مساو كب یسهزباد

 - امز یکسا كب هدنعدق مقوم كنهبصق . ردنیشناد
 نونظم یییدلوا قدس ها سرق كوامو هاو ندرلن

 هقبتع دیامم ضعب راس هل رش عماجرب عنصم نالوا

 برع كغاعسو تب الو ىساضق رکب ع س .روینلو
 فرش ,هلیساضق نیک | الامت ء بولوا هدنمسق یلامش

 بغ «هلیساضق یتدعم نابک ابونج « هلیغاعس مسرد
 ساویسخد ًابف ,هلیغایتس هطالم ندنتهج یبونج

۳۱:۲ 

E E OS 

۶ e 
 ار ۰ ردنواح یه رق ۸۸ و دودڅ هلت الو

 بولوا یهضراعو قاغا ط هرزوا تیموم , ۱
 ردو یاج قوچ رب روایکود هیوص هرق عبات
 وصح و تایودحو یمهعورص *ءذارا .ردراو

 ا وم یالوصحم هصلشاب «هدهسیا راو یغد یتال
 تان اضق .ردئرابم ندهزاسو موزوا هل.عاونا ]"

 [۳مدخ یک قاناشواو یایح هطوا یروک ذ لاها
 )رولو هدرارهشدلوس راسو هدلوبناتسا ۳۸

 رام ندهسونام هللا یک هعلشاب یسهیعانص
 ۱ و «بولواترارع ندس وه ۳۲۰۳۳ یسلاها

 اک یروصتو ییهرا مقام هبهثلث بهاذم یردق
 اج یراص نانلوب هدنرق اضف زکص .ردلسم
 تونل« یرلیروس نوټ ییتیک نزاپ هدنسهلاب
 ازوکو سیفن كب غابهداسنانلوا لامع“! ندن رمت وس
 اح“ و عماج ۳۵ هداضق نورد . رولوا یهعار

 ماج < اسیاک ۱۱ « هسردم < 0 ۳۸

 ۱ ۳ ذدوجوم ناکد ۷۰ و هش رافو نم رکد را

 ال انان یره نرق نوا
E۰ ا ۱  : 

 ك هدازرامعم «بولوا یرازابک د۶ ) یسجمر

 ردشعا تافو نکیا یدنعشاد هدنفلیضاق لوساتسا

 الرغ .یدیا راو یتراهم لوس كب هدهللوس خرات
 9 یثرع ,بولوا (یکاح) یماغ ادتا .ردلوبقم ید
 1 : ردشلیوس یییسراف تیب وش هدنلبدنن
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 و شرعب نم رعش لغلغ
 ییشعع مصلحت دش ببس ناز

 ۲۶ یبرط دنا .بولوا لايت یسیجنطبا
 6 ۱هلک و لس هکلش ورد ۵ دعد « هد هسآ شلوا ال اس

 / جا تماقا هدهیکترب هدهزوم «بولوا یو و»

 ۱ زدکن وا تډ وش .ردشعا تافو هداروا «نکیا

 ابقاس هدکل وب نصر وط رشود ولرم عل تسمه

 الون گهداتفا هکدشود لهسلیا عفر ندک اخ

 2 ردیصاخم دا یعاش یا ی" ر

 هدشاورروندنغاعوا كرت مانواک:و ندنااج ر یوفص
 ۱ : ردکنوا تیوش بولوا ندندارک | دز

os 
 ورد درکناوتن تلجخز متشکه چاک



  Êتاب ی ادعا هر 0

 .ردر

 اد بم ن نوم ع بم ) یک
 «بولوا ندنرهش دابآ ربکا كناتسدنه ( مقر نیک
 «هلغلوا ر ومشم .ه دّعاط اطخ یک یردن ید یک

 نایلس یلغوا ندنبناج هوکشاراد یرادمکح
 توا ؛شفلوا بصن هنکام طخ نسح كه

 شاوا لئان همامنا قو
 هدنرلشاب ناسقط هد۱۰ ٩۱ و ؛شمهکزاو نده

 .ونع « افوور هم » و « یثع دهاش » .ردشع | تاپ

 ام اب هناشیورد « هدهسیا

 تبوش .ردراو یناهد بو یسهموظنمییا هل

 : زادك 1

 دشکیم مرانکرد واو متفا شیاپپ نم
 ماهدید لزنت زا قرت یداو نیرد نم

eرب هدنسشراف ی هم رکم کم  

 فرا تازاعضا ديم هک. ردغ اط ۳ ۱ و ۱

 هفرام .ردندعح تكسانم یسصقیچ هباروا ك>اعح یو
 بول وا نونظم یش دنل وا هیعس هلوسا وب هلتتسأنم 3 ۲ ۱

 جارخالادعب ندتنج ك(ا) اوح هليا مدا ترضح یراضم

 و ۳ ندکدشود یرآ ندنررب تقو یلبخر ۰

 (فرع) هلتبسانموبو « یف دین اط ین رب رب بوشیل و ہد غا
 .ردرلشع | مازنلا ۳ ۱

 «بونلو یرلهفیص كنەكم لهاو هينا شعب هدناف 5

 هلتبسن هاروا ید ریهآشم ضمب ندراسو نی ده

 . رذراشلو تر ا

 ۱ ناف رع
 یهاشم كناتس دنه ( دیعس وا ناطلس ) یسجرب

 ییفی دنل وا همت تافرع نام

 تیاد چوا ندنمسا ر مش س رف

  ردصاخ

 نیش هداح- ه دنس هڪ ( یااک) «بولوا لدن ا

 یعابروش .ردشعا تافو هدنخرات ۱۱۷ و

 :ردک 9

 ام ةناشاکز تفرلد هک زور ید ۱

 ام هناخز دش نور نایوک لا
 تقکیم لیبل یا مدیذش زورعا

 ام ةناويدز ونش رک د كنايلک

ENT, تاي 

 ناهحز دناشک هزابج بل تمایقاب"

SA Eدن  

 فی 8 ۳۱۹۳

 تیوش .بولا ینمنسا (ریدق) یبیچوا س
 >ردکن وا ۱

 دننک تارو صف دانقرک یک, نا زا شب

 دننک تناچات مسج راپغزا ناشفا نماد

 «بول وا یعسا ك د چاقر ند ها ۱ 8 ل

 - ةمره ن هڪ رع) یرلفورعم دلا 1۳4

 لهانامم ندنبناجربک | قیدصترضح هک« رد( قرابلا
 مانعا اداذما هیدناجلاښ رقبح یثراق هنسهدر

 رومأم هبه رم2۱ ید ندقوراف باح < یک یفیدلروس

 4فیلخو ؛شاردنوک یجدادما هنازغ ی هبتع نالوا
 تئدما دق ینا » : ههبتء هلا یوم ندنفرط هبلاراشم
 اذاف و دعلا ةداکمو ةدهاوذ وهو ة#ره نا ةعف رعب

 هدنحوتف لصوم .یدیشلزاب « هرشتساف كاع مدق

 -اونع سراف ندنفرط ( هضر ) نامع ت

 ۰ ردشلروس ما دعا یخد يدا

 ۱۳۱ نا هور ناک نارا ۰
 :رد صاع ك اش رع

 یزاریش ( -- د نیدلالاج انالوم ) یسیجر
 ترمشو تصر كوس هدننابم ار مش نرخأتم «بولوا

 رب کم دانم هنکاسم تنارمش یامدقو . شعارق

 رهح ه دعا و

 و رة وافتسا قوح هد هسي أ اس ره

 هلع ات .رولوا باغ هدنجا كن میشت ی دصقفم

 هدهسیاراو یرامشا ضعب رادننعمو نیتم ردق هنره

 هدن دنع یا

 هبینالیکج فل اونا ےک

 «هسرزوا ینافو كلو «هد ٩۹۰۷ و ؛شعا باستا

 كهاشرک ا هل هطساو ناخ محرلادبع ناناخ ناخ

 ؛ شل وا لات هب هفیظوو ناسحا «قر هناوا لوق هنر وضح

 تافو هدروه ال هدنشاب ۳۹ هد نګ رات ۱۰۹

 ها 1 قوذ یراثآ هرزوا تموم
 « هلتلح ر هن اتس دنه .رداکدلومقم

 .ردشفلوا لش هفرشا فِ یا O «بودیا

 وطنم ض. و یدیاصق هعوخجرب ¢ رام شا ناودز

 ؛ردندنرامشا هل تسوش .ردراو یر هم

 کک داویدو رد راکذو شقتن زا

 ار مج دیدانص تتسدیدب رات ۱

 کک ےیرلواا لورم یی تب
 كنضام تسامهط هاش .یدیاراو یترهث هدرمشو

 -وس هدیصف زوتوا زو هدنحدم «بولوا هدنتمدخ

 هلساونء » ناکوجو یوک» و یتاود بت ص و دف

 .ردراو یسهموظنمر أ



۱ e 

 ی > بولوا هیس هبصق زب کما قرع

 ۰ردشفل و یاد طعم كياذ جافرت ندمالسا

 ام ۱ یءدرع
 . هسدا رومشم كا كسلدنا | هر و رع

 یهدضورع ماع .بولوا ندنرا )
 تفغلووحم .ردشلو تره هلصاخ وب هلسس یرادتفا

 هنسهدام « یخورع *یاظن » ]

 ددربم « بولوا یمالوط دن یخد هدمولع راسو

 یی همهم بت او ی «رداو » كنرل اق « ی « لماک»

 - وا ریش باک ۰ ردتتشعا لافتشا هلحرشو سیردت

 ندملاراشم یو ماع « بولوا یسهراح كفرطملا

 تیریه تود تأشن مدهیسلب .ردشعا از
 2 ردشعا تافو هدهراد هدنګ رات ۶ ۵ ۰

 «بولوا ی 7 كاد چاقر ند هب ام ۱

 وا: ٌ:رونلو 3 یرلفورعم دا

 هدنس هعق و هار لح هک« (ینقشلادوعسم سن هو رهدوهسم

 هو رع

 هدقدلوا قالم هزمدنفا ( اص ) هلال وسر ترضح
 همالسا ید یمهوقو : ؛شلوا فرخ« هل ءالسا فرش

 کوقتو دهز .یداراو یس ەە ̂ ار تامولعم ەدهةفو |

 ترضح نینمّو ام | ی-هزل هردرومشم هل.عروو

1 

۱ 
 ا
| 
۱ 

 ۱ هلب قم اقوا شارف 1 اک یدنعوحر نوجا تود

 ۔ سرضم ن .هؤرە) س .ردرلشعا دیهش «بودبا

 «بولوا یشادقرآ كنياطلا ملاح نب یدم هک( یناطلا

 ریسا یرلترةح دلو ن دلاخ هدنسهراع هدر لها

 ایلست هناذو یی یرازفلانصح ن هندنع یفیدتوط

 . یدیش۶ا مانعا هب قي دص ترضح روح

 یارعش ربها ثم

 « بولوا زد ره

 نوکر .ردشعا تافو هدنرلخرات ۱۳۰ .ردیلزاعح

 نب ماشه ندهوما كولم رارب هللا ارمش ضعب رکید
 یعسا هلاراشم رادمکح ۰ هاکمتنک هتنای تکامل ا درع

 ¢ كسراکد ند یلئاق كتر وش ٤ هراص ندقدر وص

 : ىوش كر هد

 | ینیلاةتیذا نب هورع

 قلخنم فارسالاامو تبع دقل

 ید ای فوس قزروه یذلا نا

 دل دماکر هدکوا یةزر نوه هدلاعوو

 یون زاعح . شعد

 ندنسهقرآ شەر اج , هعل [ ربخ ۳ 1 ؛شع وط

 ٤ شم و وا

 «بوةلاق هنرزوا كيو ر 2

N PEهک دنفا :همدأ | نروتوک ین هزئاح هو صو  

 ى بولک قزر ء ثداص هدمژ وس 37 هتشلا هک هلبوس

 . شعد «رونلو

e 

 هدنسهنس ٩۳ :بولک |

 1< .ردشفل وا نفد هداروا «كرهدیا لاحرا هدهه |

 6 م هرکص ندقدلوا باصم هدهلهحوو هورعو |

 ۰ یدیا شا تدوع ۱

 ا یددعلا مازح نب ه2رع

 او رعاشر - ا هلیماغو قشم نالوا

 دن تو الخ نامز كلاش ترضح .ردرومذم هقرح

 .ردشلوا ۳ هقشو و

 ما تام

 ۱ (4طر) رب ز 0 لدهرشدم ؟و رشو ( یدس

 لار هللا ییزلان هتلادبع « بولوا یلغوا یعیا
 ام ME تش ءاعسا نبق اطالا تاذ ین٥ ند

 دهرونم ةنيدمو ندنبعرات واک ردشلوا دلوتم ند

 : دحو نآ رق ٥ «بولوا ندهعبس ءاهقف نداروهظ

 تاور EP و ند ( ایضر ) هشر ام

 هب اند برا یجن ¥ كب هو رن ترعه هردشع |

 کالا دبع ن دلو هدماش .هدلاح یغیدلوا نسم

 ۳ بولیحا هرایرب هدنغایآ رب «نکیا هدنناب
 :E < هلسأر كناطا

 هدنا لاطبا یسح روخا قحهدوواو ؛

 5 بل هدنناب كملایوم رادم
 شغاوا

  هلهحور < هدلاح یغنیدلوا یخار هل آ اود زن #

 ۱ داناو هک« یدیا

 و نالوا هدکا یدرقل هلرب هد نا كنطوا

e,۱  
- 

 شمامراةبح یسس بودا تربغ

 ندنند یتغاآ قحمآ

 ؛یدیشلوا ناریح هنامحتو تريغ ترفو «قر هلآ ربخ
 روخآ كدبلو یغد دم یلغوا هدرلنوک وا ًافداصت

 ؟شعا تافو هلیسمروا هک تا رب «بولوا لخاد

 كاد کیا ندنسارعش سرف ۱ نان 2

 ۱ ۰ ردمصاخحم

 لب رشم لادنا بول وال ادمه( رهاطاباب) یسجرب

 ۰ ردراو یراهشا قوجرب هدنناسلیجار .یدبا تاذرب

 فح تفو ییخرب ( ما روم ES تب

e EOسا تب اس هناتسدنه هدعبو  

 شا



 دتفا نیشنلد بلزا دیآ شو هر ۱

 دتفا نبرد یی ناسین "هرطق دص زا هک

etاشم نشیت هدندهف هیسایف تفالخ . 

 زق ر هسداو هرعاش ندناتتم ربه / تن

 واطو جم رطش « یفلباوح رضاح «یطخ نسح ا

 یلوص نسح ید یتراهم یکه دک اک و هد

 قومأم . یدا هدنسهحرد یتراهم یهدیقسومو

 لزکتنیکمرب رفع> « ردشع | ثالعدن ہرا هنیلخ مصتعمو

 را تافو هدنشاب 3 د

rیس هراح كل ومأم جد تک رب .رکید  

 هیعاشو هر داو ینسح هداعلاقوف ,بولو سال

 نما رعع

 ۰ یدیا زبقرپ

 | شیر
 قر هلوا هدنسبق رش

 با هیرصم ةطخ ( شیرملاةملق )
 رانک كداورو هدندودح ماش

 ال هرتم ولنک رب ندرح لحاس

 هدنقرش هرتم را ۱۲۰ كدنعس ترو هدهوام

 كحوکر هدنسونح برع هرتم ولک ۵۸ كن هنغو

 یروس ر یساو یسلاها ۰ ۰ ۰ «بولوا هب ق

 هنعارف بول وا ( ەرواوقوتىر ) یگدق ما .ردراو

 . یدروناوا داخ ادم هدننامژ

 ن س روصتم وا ) ۱

 هو لا ( هلودلازعم ۱ وات وا
 ا ۳۵۲۰ ء بونلوا دم ی كزکو ام

 هلودلادضع یسهداز ردار < هدکد تا تافو یردب

 هدنتراما قاع هجرت « بولوا هدنتمم سا

  هلفلاق

 «شقتا جوزت رق ماننامز هاش هی ۱
 هلو دلانع ید.اش

 هفءاخ .  بولوا اصالاریما هدداده)

 مرو راد كزو قرهلوا نیب

  دّسع یسەداز ٤ .یدردبا طبص «بووط ندنرآ

J!ندناب راع قوحر بوش ود هسفأنم هدن رد هلن هلو  

 هد رح نادیم هجرت بحاص هدنځ رات ۳۰۷ «ه

 . یدا هدنشاب ۳٩ هدننافو .ردشلوا لوو

 نروس تم وکح هدکچ وک را ۱ ن دلا 3
Eیجګ درد كنس ەبەش ناکا  

 .-ّوم كنهروکذم تلود بواوایراد
 دا رس ندلارو یردار ددیشروخ ندلا عاج

 نیدلا عاش هدنلاوا یرعه نرق ید . ردیلفوا

 نروس تم وکح تدمر 1 کس ندد شر 2

 اپ
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 ۳۷/۷ ۰ رد وص یمنی دل وا یزیق دلوتم ندحاودزا ر

 ۱ زوو یافو نغزآ لا هک «یدنا لوق ردقوا

 بذکو مظملاهللا ق دص هلا رق یتس ٤ ا « رسا |

 *هلج تیب یکیا رب وش .ردیورص ییدید انیس یا |

 نالوایس

  0 aي 2) ۱ ۳ ور ۲ دو و مد 3 ۰

  ۳ 2و از ۳
A ۱ 1 1 ۳۲ ۶ 6 ١ 

9 

1 

۱ 

he 
۱ 

 ی

 شلرا فلخ هتدلافرشو ندلافیس یراردار

 < بوروس E تدم زا ك یخدو « هدهسلا

 نددادفب لیلخ نردلاماسح ییوروت كتلود سوم
 هنسرو؛شلآ ندنلا کلم .كرء«ک هنبرزوا هل رکسم

 هردشع | تافو هد یدک هرکب

 ینآ هحور ندنسارعش سرف

 : ردصاخ تاد کیا ۱ ك_ سو

 -اوربش بول وا ندیارا یارمش ریهاشمیسحمر

 یناوع ءردشغل و رصاعم هللا الملاوناو یناقاخ ءردیلن
 2 ردد را هل تس

 هداتفو یوک دید كلف هک شود

 تدنکف هک ی وکت زور نیدبهک اتقک

 تابیههکتفکو ا شوخ مشچودهکمفتک

 تدنشکن اور دنارخ

 تدمر «بولوا ین اشک( دو ( یسیعکیا 7

 ردد وا تس وش یدشعا تماقا هدزب ربت

 ات رام

 تسشیپ رد هتک ز اب زا وت شیپ امرس

 تسشم را شیب وت فاطلاودح زا شیب مرح

 ( ریرفلا دک ن نسح) | ای را لا“
 ندام یو ادا ریهاشم ۱ لیبد 9 سک

 قشمدو ؛ششوط هدنندیصت هدنخشرات ٩۸ ۰۱«بولوا

 «هدلاح ینیدلوا لاء ندنزوک یا .بواشا

 هب هياط قوحر نددومو ینارصنو میس هدنس هاڪ

 هدماش

 هدنسهشد تالماعم .یدررو سرد ندنونف و هفسلف

 هنخش ی ( هضر ) يلد ترضح « بولوا هجزسدیق
 لزوک « بولوا نیطفو ی ذ هلتاف .یدردبا لیضفت
 5۳۲۶۶ زوراوا ید یر هوه شضعو یرامشا

 رضاس « کیا هدعزن تلاح .ردشا تافو هدنخم رات

 عراق ء ی دقبح ندمرلقا آ مور هتشدا ٠ هرن ان وب

 E کرک منا هدکفد قالت یدنخ |
 - فطللاوهو قا ن م ۳ D هرک ندک دل

 ۰ ردن دن رامش

 رب رضلا اذه بجا ام موقای

 یرتالام نوععلا قشعت له

 رع یتدعب عمدلا و تاقق

 اهصعش یربال فرط ناکرا
 ریمغل ای تروص دق اهناق

 1۳ ۱ ( حتهداز فی هه لا
 ندا رو و ع را ek ی 4 کی

 نارفغكاخ نود ردوا «بولوا ندهبرداق خیاشمو



 ا

 از ۶

 ندناس كنبرترضح یمور هنلادبع جش هداز فرشا

 هدنخحگرا ۱۰۸۳ .ردیلفوا كن دفا دمت دیس جش

 هدنبوک قارو عقاو هدهفاسم تعاس یا هب هسو رب

 رکا نیعو یدنفا دم هداز دجحا الم بو دبا روت

 هلتموادم هنب راسي ردن هقلح تلضافا یک یدنفا گ

 .ادجا ءهرکص ندکدتنا زابتما بسک هدهلوادتم مولف
 < گرهدیا فالتسا ندنردب « هلکولس هنق رط ید

 ھوا نیشت هداڪ” هدن سهل هع ربا هدهسور

 ۱ لارا هدندامسرد هدنګ رات ۷۱ ۱ ۳ وا یغنیدلوا

 هرزوا دل ٤ هلساونع ۰ کا یا شا « هردنوفدم

E3 ر | فارغا نسحرو  

EEE ۳ 

 : ردندب رامشا لج طق موش .ردلوادتم

 تسود دراد وکت یور ناهحود .رد ادخ نوچ

 مک هچ مرادن تسود مسح رو هک نه

 یسهبش ابن روس
 كنیدلاجات یرد هدنځګ ر 5 AA ۳ قدنک ولم

 ۱ ۵ اکرتشم هلا ندلاكلف یردار < هن رزوآ یتافو

 یس وت یخ یر لورو م لو ؛ شهروس مکح هنس

 .ردشع | تافو هد ۰٩۲ «یدا رلذ |

 ناطل-ندنیکتکیسلآ ۱

 . وا ندنلاحر كيهارا ۳ ند ام

 مها را لپ دوه سم ناطاسو ؛ شاوا یجاح بول

 هیرادکح نادناخ .ردشغل و هدلاقا جوا هدننامز

 ندلارغث قدنراغوا ۰ بودیآجوزت هلن داف رب تونس

 نیدلابطق لفوا یکی ا ؛شلوا یک اح نایمایدومسم

 یعچ واو ؟شعاجوزت ی زمق كهاد مارهم ناطلسدح

 یی هن نع بول وا NE روغ نسح ن دلاءالع یغوا

 هردشعا برخم

 كلمه ی 2 ا و را

 قیام (مالدلا اڌ ر زعلاد رے

 هلساوذع » فراسعلا تارع* » , ردیاةشمد «بولوا

 هردشع | تافو هدنخحرات و ؛ شءزاب باتک رب

۳۱:۹ 

 ردیلغوادلور ست ندلاثابغ ,بولوایسجنزوقط كمور

 ۱ | .وءهر هلسناونع « قاشءلاقوشم » و ارش ری-هسفتر

 راشم و ناف | روا ه دنس هبصق

 زلعتم هفو_صاو ؛ شبا حرش ینیرلباتک « راونالا
 2 نوبفورح یردار را E ید هلاسر 3

 ان دااسرآ ج ندلانع

 ] .هنلوا تەح

 ۲ وکح هد4س 5 ۰ :

 1 ۱ سواکیک نیدلازع

 ٩ ندننوف كورك نیدلاتایف یردب هدنخم را ۲
 الحا هت نالسرآ ج نیدلازع یهداز ۽ 2 م ا ۱

 ى لآ « هد هنيا شفلوا
 ؟شغادوعق هجرت بحاص «قرهنلوا طاقسا ینالوط

 را لس هرکص لک دو و س تموکح هنسرب زکلاو

 ار بت تافو ندنط ص

 3 . یدشفلوا
 ۲ ثایغ نالوا یسحر نوا فهروک ذم كولم

 ۱ سواکنک نیدلازعرب ر ؟یدلغوا كنا وركن دلا

 نایلس نیداانکر ناذلوب ۳۱ رک نوا خو

 ۱ « هدهسیا شلک باغ « بودا حورخ یشراق هب یتأت

 ۱ «بونو دل رکسع لوخم هل | کل هناخ وک اله یردار

 هن هنیطنطسق هجرت بحاص « هجدیا دادرتسا یتکلم
 ١ د یغراید هنس زکس نوا « بوچاق هعرق ندارواو
 .ردشخا تافو هدعرق < ٠ ندقدلاق

 ۱ نروستموکح ه 0(
 |8 کب انا

 بوند س هدننامز

 ۱ رک ا هس یدیا ا

 ؛ شعا تافو هد ۷۲۱۲ ۰ رک ¢

 ا لاقتنا هنوتاخ تاود ی.هحوز

 ۱ باق ن رفظااوا) ۰ ۱ ۰

  E e aدودو» ندلا ۳

 یردارب كوس «بولوا 3 هک كولم

 1 3 li ته و



 یهو ف قانا نکا كل EN ۳۹ نبدلا

 كني وا نی دل حالص e لیفامسا خاص ۳ 1

 CC ‹ هده سيا شع هب هعفادم ندنزوا

 شلوا رو. هلص , :E هدابز كب یوق

 و یزاغ 9 یردار هدنح رات ۷5 و

 2 هدلصوم هجرت بحاص < هکعا 3

 یخدخاص كلم هبلاراشم 4 بلح 7 هنس رب

 تصرف هنیدلاحالص دوعس»+ نیدلانع ۰ هک ا تافو ۱

 هلتروصوو ؛ شة باتش هک | ط.,ض یاح نازک

 یاح هیلاراشم «بواجآ یس ورق تام صاغ هلنیدل | حالص 3

 ینرلرب قوچ رب كن هربزج « هرکص ندکدتبا طیض
 قجتآ و؛ شا هرصاحم هعفد یا یصومو «ذخایغد
 بحاص «هلکع|تافو «بونل هتسخ نیدلاحالص ًابقاعتم
 6۸۹ > كرها دادّرتسا یل اع یا با هجرت ٩

 تافوهدرو ذم راتو O PE كد هنخ رات

 هسردمر لم

 نالسرآ نیدلارون یلغوا .ردشفلوا نفد هدنلاصتا
 .ردشلوا یناخ هاش

 ك هاق کالم ۰

 ۷ 4 ۱ CUS نیدلا مع

 .هبکباتاگولم لصوم (دوعسم ندلازع رغظلا یا نب
 كنمانم# هجرتلافذآ بولوا ی را ید كا

 ن دلارو یردب ندیاتافو هدنخحرات 7 ۰۷ ءردنوروت

 زکس «بوا وا فلخ مدنتموکع لصوم هاش

 تافو هد 7 9 نت فراوان تەو

 « تولوا نیش .ت

 یغیدلوا شعا ۳ هداص وم < بودیا

 > هس

 ن داار دب یاب ص كنماباب تالم هرکصندنو ,بودیآ

 ندنف رط رالوغم هزکصندموقضو شیک هتدیواوآ

 ضرقنم یسهلالس یلاک انا لصوم «قر نوا طبصا

 ېک یدجو یردپ یغد هجرت بحاص . ردشلوا
N۰ ردشعا ان  

 ( ایز هليا ن دل دامع راع ]کوب ا)

 ا | دام « زا ز س »]

 هدلص وم

 ا | كوالا

 یودرا هد ۲۲۲و < شب رک هن را هط وا همه« هدعب و

 ؛ شفلوا بصن هنماقم تلک « نکیآ هدنونامگ
 نوجدقع هلاصم هلناونع ثااثصخص هد ۲۲۳ و

 داتسا هتسندننک مد وغلا یر مازا هقالفا

 یا هد ۲۲ ینالوط ندرازو-س ضەب نانلوا

EV 

 یاره ی رخ اتم( بت ییکلکب) ك تنزع

 ۱۲۰۸ «بولوا ندهنا_ مع

 ینوت کم یمظع ترادص هل س هنر كال هحاوخ هدن : را 1

 تار ع

 یرامعا یرافو یر .ردشغاوا مادعا هدنوک

 کا كرلتقووا  هدهسیا راو یسهجاود عوبطو

 سرتسد هنتس ر نایاش هل ء بولوا نداق یراعشا

 . قدمهلوا

 ۱ اش تر نلع
 وام یرتفد یوتکم هد NAN ١ .رداغوا فن اشاب

 . و ارزو ( س ی ماقیاق )

 دم داماد « بولوا ندارهش

 تاو هتنادنسم قارادرتفد هرکص تدمرو هنتر

 ردص ماقمعاق هلترازو هنر هدنخمرات ۱: .قرهالوا

 یودرا نانلوا قوس هندناح 2 هد ۱۵ و ام

 یرفس نارا هد ۱۱٤۷ و

nهردشع |تافو هداروا نکا  

 ا ووماق هن وامه

 دوا توش .ردراو یترہش یخد هدطخ نسح

 تو مامور لوا هداهث رس هدریدقت

 هو: نوسمر و رند دن تجز هعیط

 هاب تر نرخأتم ( یناجنزرا)
 لناجزرا « بواوا ندارزو ۱ ا

 یبلاو دیرک یردب . ردنلفوا كناشاب نافع یحاح

 ۔افو كردي «بوفوط هدو ر هد !ا ۲۹ «نکیا

 نات زرا ,هلتماقا هدندامسرد تدمر و رگ و

 هف در گاف همی و کز هنغل هد وووو

 «قرهنلوا لاخدا هب ی رکسع كل س هلیس همت یفایشابکم

 یودراقار بولوا قیرف .د ٦ ءاولربم هد ۷

 هللا یریشم هر هد ده و ؛ شلوا زومام هنن و اه

 تاابا یر ندتقووا «قرهنلوا نیست هنتلابا یراکح

 E هدنراکابلاو تالوو

 .ردشع |تافو هداروا نکیا یساو هتردا لوا هنس

 ترد چوا ندنوو

 یسهبرعش تعیبط < بولوا تاذرب فیرظو بدا

 تب یک قماقیب هلنوناص یخد ینابک شیش یهو
 یقیدلوا لوعم هدایز كب . یدناراو یلاوحا تیغ

 ین رم قارصر «بولوا گر هداند < ءدلاح

 :ردندنف رش تعلر عطقم و ش دغم رک داور

 بلا ل وسراب 4۱ 2 خ دود رسا ولغاب ىلا

 1 اش تّنع ردکتما هسا مر ولکدت

 دیخادع ناطاس رود ) | ء 6

 هءف د € و 3 ۱ اشاب درک برک

 .افحا اشاب دم مور ورک اط ترادص دئسهم

 و دزغ حس لو هدرا ۱۱۳۹ < بواوا ندند

 هنفاحوا رلدح هطااب هلدورو هتدامسردو ؛ شم وط

 هک د هملخ كي هلی اتم قاوا ید زا «بوریک



 تار ع

 افآ هدناخ ینطصم ناطاس سولح <« قرهلو ترهش
 هدیسیدنک هدقدنلوا لتفافآ فوق وا «نکیایسجزاب

 ناکحاوخ « قرلراقبچ ندنونامه یارس ابو-ضغم
 هناګرض هد ۱۷۹ و ؛شغفلوا قاما هنوامه ناود

 دم ادیف ناطاسو ءشلوا ییمارهش هد ۱۸۷ نما

 افاد هد ۱۸ 2 هرکص ندی را واج

 هدنرورم یآ جاقرب « بواوا نوامه باکر ماقمناق

 ترق ههنسرو ؛ شفلواهاحا هنسهدهع ترادص رهم

 مایم و ندنتواخر « هرکص ندقدلاق هدماةمو تدم

 «یبالوط زدنفی دقارت هدندب كناغآ ليم اعساین اق یروما
 بقاءتم ین ر ر ه دعا و یغالصحم ندنآ «قرهنلوا لزع

 ایا و هقر « مورضرا ۰ ساویس « لیا یا < رصم
 ارنا هد ١١۹٣١ « قرهنلوا هبحوت یرلتلایا مورضرا

 هنس ر یخد هعفدو « قرهنلوا اقرا هترادص دنسم

 هد ۹٩ «هرکص ندقدلاق هدترادص ماقم هام شب هللا
 هدهباف هللا لع « ینالوط ندهروک ذم بایسا هنب

 دارفاب هلا هدافا یترازو هدمبو ؛شلوا ریه هتماقا

 بص هنفلطفاحم

 . ردشعا

 تافو هداروا هد۱۱۹۸ ۰ قرهنلوا

 ا لس ناطلس 1 00

 8 7 ی اشاب دم ترک

 ؛شمغوطهد ۱٣١١ «بواوایللورنارفغز |

 لخاد هنسهصز رایج هطلاب لغاز هدندورو هداعسردو

 و شم نانلو هدیصاتم كوس ؛بواوا

 ۵ یخدو « قرهتوط ناو شیفتو قر
 a ترهش هلممات كب هفیلخ یک «جرتلافت آ

 شا هد در «تولوا یس زای افآ و

 هلو ۳

 یج هبساحم

 یسادقنک :ناطلبم هدع» و نما هناشرض ًابقاصتمو

 .اقاتعم و یتیما هناسرت هد ۱۲۰۰ و ییما رمش و

 رد «لبا جا کی رابد ه کعل «هرناح هلرازو هنر

 او كلدلاو یلوطانا رصم ,یراصح زافو «هدج

 هللح نداروا هد ۱۲۰۹ «قرهنلوا صن هن رلقاظف

 فصنم قوتم ندلظو شفلوا تص هنرادص دنسم

 تدم برق ههنس ترد « هلفلوا تاذرب نسحمو

 NY ام دک تاءرادا ن-ح یترادص روما

 و لع هد

 .یدشفلوا هدعاسم هنتءاقاهداسنم نالوایسهعطاقم

 | اشاب دک تع

 ۶ س

 هدعر بولوارومام «2.اقأ هدنسهطا راس

 ناخ دو ناطاس رود
 ِ دیم ناطلسو ینا

۱ ۵ 

EE 4۸ 

 شفل وا

 fc ANE اا هد ۵ ۷و ؛ شلکهتدامس رد كرهدیا

SL U. ERی را یخ  

 ارزو ۱ 2< ظهرا دذمسم هدف دییا ه دست

 1 هدنګ رات ۷ .ردیل هدنراد ءبولوا

 یل یم نالوا شفلوب هدراکابلاو ضمب «بوفوط
 ۱ یفارادرهم فی و ء قرهنلوا هر خدتساه راد كیاشاب

 شا یتغل اردک یاش ۵ اب مهاربا ی هطرایسا هدع) و

 هدننامز یغلظف ا۶ زاف م تناشاب مهارا هملاراشمو

 یفیدلوا هجرت بحاص ندا ادا قنهرومآفروما
 هدنل ع عوقو كناشاي ےھارا هد ۲۳۷ ,هلفلْشالک آ

 «رادکساو ء بمن هج رت بحاص هللایناربهریم ةر هنر
 ا هنسیدنک ید یسهظفاح زوقکبو یی راکب

 هدربخ ٌهعقو ندا روهظ هد ۲۱ .یدبا
 اهدا دزن «هلغلوا دومهم یمدخو تربغ هداعلاقوف

 5 كا تماقا هدرادکسا «بولوا رتر یردق هده

 هك ه دوع یمهظف ۳ لاوس لوطا هرزوا

 هنسهدهع یدنسم قانادوءق هد ۲ .ردشعا ررش

 لا هصوصخ تیرومأم هد 44 ء بو شلوا هلاحا

 E مانعا هنونامه یودرا نانلو هدهنراو
 3 اقرا رم نم هنن راش اد 2 ماس هدنندوع

 : کش ندقدلاق هدماقمو یا a ؛شفلوا

 ۲ ؛شلوارومأم هتماقا هدنفاطروغک «قرهنلوا لرع

 هدهیفوص بصنمالپ تدمر « قرهلبروسوفع ًارخۇەو
 هرق هد 1٩ و ندو « 3 ندق دنل وا ما دفحس |

 یرفنکو هرقنآ هدو بصن هنکالاو تحاصر اصح

 اتو « كرلدیا تیرومأم "هوالع یخد ینومطسقو
 ۴ ید هلا ےن راذنفا ییالوط ندنتمدخ یهدهبربخ

 ۱ «قرهنلوا لزع هد ۲۰۵ . یدنا

 هدهرصم "لسمو < هننلظفاحم زاغو هت هد ٩

 كاا اکع هلقالا ماش سابارطو تورو ادص

 ۳ شعاوا بصن هتکارکسعرس ماشلا ةر ا
 ها فک بو دا تعاعتو تربغ زارا هدهلئسموو

 شملرودت فرطات

 ق اعتم و

 نانلوب هدنروبق كت رک | .هدهسیا شع ا زق نس ه راع

 ۱۳ ناطق اا لوص هلیسءاشوم ءاضق كنس هجشابط
 هرداو « وذ» قدنک] رکسف رس ماشلا هبر ندیرس و

 راب «هدنا وص و هب یل واک «قرهنلوا بص هن کیابلاو

 ۱ اهدتما ی وفم یخ دنداروا « لدت ن دلو ا شما یس

 ا و تدم زواحیهام زکس «قرهلروس نیت ها مظع

 هنرداو «لنع هد ۸ هر ندق رلاق هدیلاح ماقم

 رذعم هحدوحو هد و ؛شغاوا بص هنکایلاو



 هنتماقا هدنغاط لود باا فالوام ان

 ۱۲۷۱و ؛ شاروم هدف اسم هک هدعبو

 9 انشا راکو مقتسمو رد .ردشعا لاحرا هد

 ینیدلوا حر هبنرم ضمب یجمآ «بولوا ریزو
 ۰ ردیو

 (یدنفاتنع د را و 4 ۱

 كا كنها ءارعش نرخ ام 2

 لوا ناخ دا دبع نادطلس بولوا ندنرازاتعآ

 ۱۲۰۰ .ردیلغوا كنبدنفا خاص ندنرددص گرا

 هسیردن قررط «بواک هاند هدنداسرد هدنخرات
 لئا «هنتولوم هطلف هد ۲۳۸و ؛شلوا لخاد ۰

 ی هنا دک هلت اعس ك دنفا تااح ا ندق دلوا ح

 «بودیا تدوع ۳ ندعماقا هنس ر ‹قرەنلوا

 ؛شعازق ینه ون نسح كن رلترضح ناخدو ناطلس

 هلببسح یعبط تفارظو ینلوک هتکن هلاسل تفالطو
 لخاد هنسهصز ینابحاصم و امدن كملاراشم هاشداب

 لوشات-ا هد۶< ۲و هم رکمهکم هد۲ ۱ .یدیا شوا

 شاجآ هد ۲٤١ « بوذا زارحا یس هاب یتولوم

 «ندنفب دلوا یرا دف رط ص ه دنس هیر احم هسور نالوا

 هش وا «قرهناوا یف هساوبس هلیتن امس تكزمامعح

 اشاپ داّوف رومشم *یسایس . ردشع۱ تافو هداروا
 « راث | نازح» و « راکواراہ » هردنردن كرم وحص ۰

 نشاک »و اع و یاود يا هلبرلناوذق

 ضعب ۰ ردراو ی-هموظنم یا هلب رلن اونه ۰ قشع ۱

 چ ترب وش ۰ ردرومشە د یتا طل £ تا ۱

 نحرك هلا مزیزع هلقلیالوق دوصق۰
 تیعبوقعب هفس و ادف یدتسا مشچ

 ينام ی رگه نرف یعن وا (- دج) 1

 هردمللومت اا «بولوا نادنتا رعش ر

 «یدنا راو تراه« هد زنون وا ج رطشو هدقل وک اک

 و دکترا تړي وش

 نابغاب یا هللا فصو "ییشلک ریس اکو

 كش نادنخ لک نوسلوا ب ربلد ضراع

 ریهاشم نارا (-- یناخ ازربم ) ر

 ۰ ر دیل زاربش 6 بولوا ندنسآرر مش

 ادتنا ردرل-شعا دم لزربتو یتوزف هد ی رل ضع

 «بوالوب هدنتمدخ فلاح یدربو هللا یک اح زاری
 هنس هنر ترازو هلاستا هب یضام سابع هاش ه دعا

= 

 بو دبا لالح و هاح كر ت اسو ؛ شمة ر ف

 رز ع ۷ ار

 هدنندوع «كرهدیک هنترابز تاب هلام تاتو ان و

 وش هردشع | تافو هدارواو «اوزا رابتخا هددمشم

 : ردندنراهشا "هلج تب

 ندشام نایشآ قرر تفاصنا زا رود
 ما ہد رک مهارف تنحم دصب یاشاخ تشم

 ندنسارهش ل ا نریم و یز ا هش امع ےھ |
 : ردیصلخ كئاذ ییا

 یول ءبولوا یلەنتشرب ( -- ینطصم) یسج رب
 هک اطا هدازمم .ردب ردارب كحوک كنبحوو

 یحونیردارب هدننیدبج هنفاحس ثاا ناخ دارم نت

 .یدشاوا یناک حسم هجرت تحاصو ناکاو

AESهننافو بولوا دعا هدننافو كہلا  

 وأ تد وش هردشماشاب هدتعانو هشوک كد

 نغاد هلقوش ES كرېلد

 قشع 5 هب تمانق ۳

ES 

 ها ناخ 2 ن ۳ E RE سرد

 شو تربث هدتناتکو اشناو رعشو ؛ضفل

 كس هقاب

 وب هحاوخ
 ناطلس .ردراو یراعشا یبرعو یسرافو یرت . یدیا

 كرا طم دم جش هلل صا كن رلترضح یناث ناخ مل

 هجرت هب هک رت یس هم وظنم ش اونء « یرتشمو رهم »

 ندکدتا هجرت ید زو.شب كس یدی . یدیشغا

 مامان هلیلاحترا عوقو كيلاراشم هاشداپ < هرکص
 تكنهروک دم4جرت.ردشغا تافو هد٩٩ ۰و ها

 .ردوش ىع" الشاب
 قشع هر لا و دا باثح

 قشع هبطخ یدنقوا هنمات هک

 ردیرنشم نیغزق رهم هج

 ردہرب نامرق یرب و سئاو#

 1 اعهال «بولوا ندنسارهش نارا ی

 ورتکت وا یار وش هر دلت ر

 دشدهاوخ نوخو تقرف مع زا لد |

 دشدهاوخ نورب هدید زا لد باتوخ

 نیس تسذا اع زوده ۱ هتفدات

9 
 دش دها وخ نوچ هدیدز اعود ه مد ن

 | ءالبلا ةر ۱

 تنی هتیکس هدنس ایرثک | .یدنا ندنرهنگاس هرونم "

 .یدردنا فرشت هلرلتسل ام (اءمضر) ناال ماما

 صح (هضر) تان س ناسح یو بانج حادم ب

 گر هدیا یل هدنروضح ك ملاراشم ین راعشا كزب

 «بولوا قدر ع تا a2 ربها ۳

 ةننادم و قدن رلب ]دازآ مار ا

 راجع
۱ 
۱ 

 هفشعو یسح ۰ یدردیا ۳ زر كش ر اکا



 ی ز ع

 لیامت هددندت زان راتفر «بولوا نوناخرب

 .یدشفل وا تیقلت هلمقل ءالىم

 یراکدتنا تدابع هدتیلهاح و د

 ب2 ندجاف ا ر «بولوا ندنرلد ودعم ر

 طه

 یر داقتءا .قوح كب اکو

 ر هده ماد رهو ؛یدرلش] ۲ هنا انب ر ,بولوا

 (ماص) تاک رک E A رلنایرف و رر دنوک

 دلو ن دلاخ هرکص ندقدروس 2 یهکم نمدنفا

 یسانبو مطق یجاف آو «قرهرومب مازعا ین رلترضح
 .زدرلشمربو ماتخ هنندابع هليا مده

 كتاذ ىکا
 ع
 هر دصاخ ۱ یر

 وش «بولوا دو دعم قد هتس تا یسحګ ر

 :ردکتوا یار

 دزیریم رکج نوخ تمنز ممشچ
 دزیریم ررش نوچ كشرس هتسویپ

 ېشوتاب ماهدروخ هک ی رغاس ره
 ؟هدید زا تخر یب لد

 ؛بولوا ندتناداس ناغ اک او دهشم کا
 دودکن وا یارو ی دشع روک هما یدحوا ق

 متسش یهاک "هرهچ رکج نوخ زا
 ۳ یهاوخ هکنانچ نوح راسخر

 ك_شورق هله .یدا تر

 دزبریمرت

 وت خدزا رود متسپ رگ نادنج

 ماسش یهابس هدید كمدرح زک

 باهولا دع ندلارع ىلاعملا وا) 2

 ندننطاطخ و نونو ربهاشم (یناخشز ۱ یرع

 قلات رب رومشم هلیع-ا یدنک هدفرص گی «بولوا

 ندیمصعتسم توقا روپدم یطعخ نسح .ردراو

 117 «یدیشعازق هعراش ترپش هدنفو «بودیا مت

 هردشعا تافو هدنحرات

 دنفا س نام ! هعو و 1

  TM EEبولوا . 3

 ناود یتا رشتو ؛ شما تاز ندنلف نوامه

 ناودو یخراترب ۰ یدنا فا سو هعقوو نوامه

 .یدىا روش« ید هدقلطاطخ .ردراو یراعغشا ۱

 ردکتوا تبوش .ردشعا تافو هد ۲

 کهنیس رهم هلقاص ندعلق زابرظت ره
 یهنبیآ هله ندشدا وح كنس نیقاص تاپ

 هف فاتح یت وہن Esdras) |> رش ن) رب زع

 كسدق «بولوا ندلمارس | ی لاحر ر

 هدنراسا تحت كاشارسا ىن هل رخت ندنن رط رصنتج
 ؛شفلوت هدک.درب ید ربع ترضح هدنفوس هلباب

۳۱۹۰ 

۱ 

 شعب روکذ م هدعرک نآ رق «بولوا ترابع ندنو

AN SES AAA EN 

 ید ع

 ت 13 قلعتم هنراداةتهاو ند هلشارسا ین

 لا كرتلود نارا لباب .یدا ش دا ماود هکمرو

  ES«هلغهازق ینهجوت كنهاش نارا رب نع
 ند )۶( یسیەدالیم ندنفرط تیوب ٤٥۸ وا هنس

 یسدقم تړو هداعا هسدق ییّبارس | ی یهدلباب 13

 شالوا سام هک ءا 3 ندنکب

  Eشمایعوا هدننامز

 | یناسدقم بتکو

 IF وس یغیدلوا

 ید لصف ییارو ؛جک
 لاوحا طوبضم هدنخشرات لسارسایم . ردشع | هوالع

 .بوراتروق لند ر 2و

 ا ف تیکت
 | احا هدعبو هتاما هنس زو هللا فرط نم كر نع

 ۔اکنه یرلتراسا کهدلباب لیتارسا ینو ؛یفیدلروس
 شتا باف ین را و بودونوا یارو هدنم

 ۲ بوئوقوا یلاروت ندرزا درب نع ترضح هلب رللوا

 _ هلاةملایدل هللا ېس رب نانلو هدعبو «ینغیدر دزاب

  كرلیدومم «هلغاثالک ۲ یفیدلوا شاریدزاب یروط
 ۱ ءردرلشم | ناب ین رلکدید هللا نا هنسیدنک

  NEراجع سدلا دار -- کلم 1

  4 Eتموکح < 21 1

 یسؤم كناملاراشمتلود «بولوا یسککیا كەر

 هدنحرات ۵ ۷ هردیاغوا كنسو نیدلا حالص نالوا

 نکیا لونشم ء داماش یردو ؛شاک هیاند هدهرهاق

 ءهدلاح ینیدلوا هدکا تلاکو هدرصم ییدنک
  ۹۔زوا یتافو عوقو كنيدلا حالص ناطاس هد 1

 برق هب هنس لآ «هللا سولح هتنطاس تام هسر

 فدکدتا تموکح یارجا هلتیناقحو لدع لاک تدم ۲
  ۵ 2نوا بودیا تافو هدنشاب ۲۸ هد

 تارا ول رولا دك للغوا نادلو هدنشاب ۳
 طاقسا کم هنسر یتیم هننوارص هدهسیا اولنهرق 

 لدام فلم یردارب كنبدلاحالص ناطاس سیفالدین 
 تموکحقترآ و ؛شل آ هنیلا یروما "هرادا رکپ وا

 هدهعونتم مولع زرع كلم .ردشآاق هدناسز كنون ۱

 فارق : یدبا تاذر قو لام یک یردنو مع

 هدشاب یس هر كن رلت رح یفاش م اما هدارغص

 .ردنوفدم

 هدرصم (فسو نساحما وا 1 ۱ زب زع  ۰تح كالم ۰

 تیابسرب رصنلاوا فرشا كلم «بولوا یسیجنزوقط ۲



 ایر اش رب

 . هنرزوا یتافو كنرد .هدنخرات ۸ ۱ .ردیلفو
 یآ جوا زکلاب « هدهسیا شا دوءق هنتخت رص

 هنر ,قرهنلوا طاقسا ءهرکص ندکدروس تموک |
 .یدشغلوا بانا قمقچ دعس وا رهاظ كالم |

 < Sچوا ن 2 كزب دهد جوا ندنسارهش سرف | ۰

 كناتسدنه ( كرابمالم ن هلازبزع الم) یس ر

 یرق كماش ربکلاع ؛ بولوا ندنرهش ا مو
 هيلث مولع . رد شملت هدنتمدخ كلكن انا

 تیب وش . یدیا راو یسالوطدب یخد هد هيمکحو
 ر

 دنک سلجم سئوم اراد مشچ شوخ قاس
 دنکح سکوت ةتسادلک !یهزب شهاکت زا

 واگن وا تبوش «بولوا ین ادمهیسیعکیا کس

 مود باتيی و هتفشا ون نوک زا هک بش

 مور باوخ ردو موک لد درد دوخت دوخ

 هدیقسوم « بولوا: لادم“ هن یسیعچوا س
 تاب وش .یدبا راو یتس لزوکو یترایم یخد ۱

 6 وا ۱

 یاب هرپچ ناب دیشروخ نوچ هک نشلک رپ

 اشا مثچ نیمز زا سکرت وچه دیا رب

 ر دما دلاوبا ) ا 5 7

 1 5 امسال دما ۱ یوتسلا نیدلا زب زع
 ناطاس « بولوا ندنلاحر مظاعا كنەيق ولس تلوو

 .یدا یراد هنزخ تكماشکلم 5 دم ن دوم ۱

 رخ ناطلس یم هبهجرت بحاص هیلاراشم رادم

 هرکض تدمرو ؛ شا جیوزت ینف كهاشكلم ل

 نالوا ییتیف كب یرد « بودیا تافو نداقو |

 یرلتو دوم ناطلس ءهدلاح ییدنبا اط یا 8

9 
 رو سبح « دارهردنوک هنس هلق ت رکا ییسی دن

 هردشمردتا لتق هداروا هد ۰۵ 2 مس

 تر تقووا هوکرمش یردارو یوا ندلاحا 2م

 ۔روق یبهجرت بحاص « بونلو یرلظفاحم كنس هم
 .ردرل شمام هلوا قفوم « هدهس رشعشااح هنمر
 .ردنم تازا یا بناک دامع ریهش ٌهمالع ندلازبزو

 یارمش « هلغلوا یحاص نو اعسو مرک هداعلاق ۲ ۱

 .ردرلشلیوس راهدیصق قوح كب هدنح دم یرصع
  دازعم نب رازن روصنم وا )

 تموذح هدرصعمو برغم ا هللاي و

 تموکح هدرصمو یک تن هیمطاف دا ولم نر ۰

 «نوهخبدقروق ندننداهش كن هج رتبحاص «هلکعا

 یر ع ۲۳۱۰۱

 ۳4۹ «هدنخ رات ۳٩ ءبولوا یسخکیا كنرلن روس

 ۲ ۲ و ؛شلوا تلخ هت ردن E4 یغیدل وا هدنشاب

 ۳۸ هرکص ندکدروس تموکح هلتلادع لاک هنس
 لبخ هدنتموکح نامز .ردشعا تافو هدهسیبلب هد
 یخد ینرلتمج لصومو باحو ماش .بولوا تاحوتف
 وئوا هبطخ هنمان یخد هدنع و ؛شعا هوالع هن کلام

 نیبزتو میسوت یلیخ یربث هرهاق . یدیا شمت

 هشا و نارو هد رش مماوح قوحر «ك رهدیا
 E - ۰ ت 1 79 1

 ۰ یدا تاذرب ملحو لدام ۰ ردشع | سيس ات ږيظع

 شا وجه ینسیدنکو یریزو یر كرعاش قح
 مادام ۳ هديا تاکش هنس دنک یرزو ,ندنش دلوا

 دآرتشم هلع هدوفع ه درب < کرتشم هلک سهد وعش هک

 یه رب ندنار دا هردرومشم یی دل وا شعد «كلوا

 ر ورا یو نرش تسیطو
 :ردن دنس هد صقر ینردلوا شل وس هدننافو كنلغوا

 نخ ووذ قعطصلا وٿ نک

 ا ا ق  اهعرج
 ۱تن , مایالا ي ةي

 اضعاخو لتتیم

 راک (- یادهر
 ند هنولح ځا ثم

 ظعاوم 6 هل دارهو دهز «بولوا ندمارک هنظمو

 تل وا

 ۱ یدنفا دوم ز زع

 هردشلو ترهش هلرامشا قلعتم هنایهلاو هلیسهرّوم

 ندکدتا مولعلیصحمت .بولوا یراصعچوق لصا نم

 هدهسور «نکیا اوا ثالاس هاضق قبرط 3 را

 نافرع لاوحا تلهداتفا دم حش ندهیماریپ میاشم

 «كر هديا | و هام كر هنرزوایمع | یادش ام ات

 ته رط دخا )دا دا دل باستا هملاراشم میش

 «هلتماقا رابتخا هدرادکتا هدیداعسردو ؛ شعا

 هدنخرات ۱۰۳۸ كر هدیا مایار اصا هلداشراو ظعو

 «بولوا هاکترایز هدرادکسا یسهرت .ردشعا لاحرا
 .ردروم» اذه انمو لا یهاقناخ

el Eیربعه نرق یجوا  
 ا ووا ندنسارمش لتا 9

 .یدبا یسادفتک تان رظفعم هلق یدب .ردبللوت
 :ردکنوا تب وش

 كيوخ ییدوس مک هیهسیک لوش هعید قشاع
 یزبنع ناک هلا ادق هدشلو

 ح

 هلک ایعک ر وکه دزیربت «هدلاح یغب داوا | یز ع



 یز ع
 را تافو هد ٩ . یدیا لردشم

 : ودندنرامها لج

 یسکدای درکن نمزاو مدرح بیرغ
 یسک د اہم نم *ییرغو یسکیب هب

 ندره یسکییو یبغ دردب شوخ

 یسکداش هن مدرع زا دوش نیم ینهک

 ساویسو هدنغاعسو تبالو ساویس هر با
 بونح هرتمولک ۰ مات رم ر

 یاو هدنکتا كنفاط یک قرهلوا هدنسب ا
 هبصق كوك ر ی زکص اضق هد رق كنسارح یناح

 ۲۹ «ینلرش ماج یا «یبیااما ۱۰۰۰ بولوا

 و تک هدشر ۱ ERY «ییاکد

 سیما هدنحشرات ۱۲۷۷ هبصق و .ردراو ی هلشق

 هنس وا قرهنلوا ناطاس ناکتنج ندا شولح

 وا هیعش هلتبسن هنمان كباخ زیزملا دبع
 یامنم كفاعسو تالو یا طق هز ص س

 سا و عقاو هم سوب سگ بوذح

 «هلب را -ضق ناروک افرش «ساو« س ستو سونت

 هرقنآ ید ابر هل رلت الو هنطآ و بلح و

 | ارا .رددودحمو طاع هل _فاعس هب رص كنتیالو

 :یغاط یک «بولوا لهضرامو هیکسکوب ییط
 كناضق یغاط نافوصو یغناط او كم ,یغاط ریزنخ

 هزکد قا ندنتیالو هنطآ یمظعا مق .ردهدنلخاد

 «بولوا هدنګا یسهضوح یغامرا نوع“ نلکود

 یرلبا وص كوكو یتاعغ نالوا یرلرپن هعلشاب
 ییبانم كغامرا رود ذم

 لزقو ؛ردعبات هتار هسبا راوص یکه دنس هش وک قرش

 .روندیا عطف ییسهشوک ییغ لام كناضق قامرا

 هزکد هرق «هزکد قا یسضارا كناضق و هلوجو و

 هنعافرا هدو هک روردن و وص هن زفروک هرصب و

 .وبح «بولوا قوج ید
 چ زونه AN « هدهسدا روا وا لصاح هع وذتم تاب

 یس هتدنم الا .ردتماله

 هفاسم بولوا طو ص هب هلک سا هلبا هسوش ر

 قګع ع راخذ ,ندنشدل وا نوزوا هدیرآ

 راسو موزوا «دو-رآ ءالا .روى«هشلوا هدافتسا

 هدنرا همح ات دابآ دعسو ر راح هردراو د یرهوبم

 طق هتسارک و

۳۱۳5۳ 

 الاوش وا

EEلامش لپ او  

 داب هدکارب هللا یحرفو یرصتف .یدیشاوا |

 نا یسوط *یسودرف .بونلو هدنتمدخ كملاراشم ۱

 ااا لکد دوحوم یناوود .ردرورشم یسارجام ۱

 ج یابد وش .ردیقاب یرالزغو دناصت قوح رب
 | نودوا یخ ندرلنو .بونلو نامروا كوف کا

 ۱ لق ههیرصق و ساویس و <
 0 یواح یهرق ۲۸۲و هیحا ۲۱ اضق .روللوا

 | ندرادقم و هکءردراو یسلاها ٩۳۳۲۰۳ «بولوا

IT EOE 
 ههل" بهاذم ی ۲۷۳۲ زکااب 2

 "الماک یرونصق .بولوا مور ی ۱۳۷۱و 1
 ا کت ناسل یغد یرلنابتسرخو

 یر دا ارکو ندنكسا كرك هداضق ۱۳
 دشفلوا ناکسا :یرارحاوم
 ۸و مالسا ۷۲ .هسردم ۱۰ .دعس# ۲ «معاج

 ۱ ۸۵ هداضت نورد .ر

 ۱ .رددوحوم شف تائشرخ

 ۱ > هرق تند الو راکدنوادخ ۱ 9 د

 ا داسو هدنفاعس نحاص د

 ,هاتوک الامش «بولوا اضق ر هدنسهشوک قرش

  نیداولوب "بونج «ابتبالو ءرقنآ "فرش ,هلیغاعس
 طاع هلیساضق راصح هرق سذ یخد ابر ء هلی-اضق
 ۱ «بولوا ترام ندهرق ههو هبحأت یا.رددودحو

 اھا ۳۰ ۹۷۳ ءهرزوا قاوا ی ی-هل-ج

 ار اع-هرق یسهبصق اط و-نالوا یزکم .ردراو
 تماس ۱۸ درمشیکسا و هدنفرش یانعاس ۲
 ۶ .بولوا هدنرف ییاانم هراس و هدننونج

 ۱ هردطوبرم هلا هسوش رر هروشیکساو هزاصح
 | تایوبح راسو هبرآ «یادغب ء«بولوا تنم یسضارا

 ایدی یخد قواپو نویف آ «رولوا لصاح هلتبلک
 3 را و یعو كما لاها .ردقوج یعاوا كرا هوم

 ۱ راةیچ یوم لابو لاو كما رادقم یلیخ .بویاسب
 «بولوا قوج یخد یران امروا.ردلومقم كب یاب.رارب
 1 دذا هریمزا ,قرهقبح یخد طومالب رادقم یلبخ

 او تآ ءریفیص «یسکی كيتف «یک«نوبق . ریل
 ارخا كيتفو یغاس.بولوا هقوچ یخد یرلناناویح

 | هردلزوک بم یرلالایو یرلامرم .ردراو یناج
 وا ندنسارعش ریهاشم نارا ۱ ا

 | هلن رصاع .ردسلناره بول ۰

 ۱ یهاکراب کس دو ناطانس مردن داد اش

 لا هشرلناسحا قوح ك .بولوا ندنسارهش

 هردندیرامشا

 هبوت برمشم فالو مادم برش زا
 هبوت بغبع مس ناشب قشع زو
 هر ول بلرب و ها سوه رد لد

 هبوت پدای تسردان بوت زا



 نطسلف هدنلحا-ماش(۸:62۱02) ) ید
 ولیک ۰ دا 2ا نالعسع

 بولواهبصقرب رومشم عقاو ا بونح «

 یرجک* كدرللهکینف روص اعدق .ردبارخ مویلآ
 هدبع) و < او هاک راجو رومعم یلیخ « بولو ۱

 هدایز هدننامز كدو ره ترک فتا كنتموگح و 2

 ts یرهش یعکیا كنیطساف «قرهئلوا نیا

 .یدبا روهشم هلدبعمر نیو لوس كب .ی ۱

 هللدب نایفس یا نن هواعم هدیقوراف تفالخ نامز ۱

 هج كیونفو مولع هدمالمسا زود - قرهنلوآ ۶

 قوجر فورع هل ءتو سف یتالقسع و ؛ ش ملو ندنز ها

 در اتش وا مو اتم E 4 راسو

 3 بوک هنطبض كيلص لها هدنخ رات 0:۳۸

 ؛ شفلوا صالطتساندنفررط یوا نیدلاحالص نا

 ندنسعثود هنلا كرلنو رارکت ید ثنالقسع هبلآ

 برو مده ییااماکعساو عالف ۰3۰۸۱۷ «قرهقر ِ ۱

 اهدر نالقسم یر ندتقووا دوش ال یاهاو؛ شا

 هردشلاق هدنلاح هارخ ,یقرهبمهنلوا رام

 )ى !الّعسع
 فاطم ههر دال ضع مساو

CLs 1كنبحاونو 2 قاب یو ۳  
 هدننطسلف <« ةلم ا :روندبا لیک شن ینرلمس
 هدقارع ءاصاس رکن س .یدیا یسهلرب كەلم

 بوسنم هب هفیلخ مصتعم كن رومشم رہش یآرنم ۱

 هلتتسن ههل وب کم نسح « بولوا یسهلعر

 هد رص ٥ « زعم ا . ردشغل وا بیقلت یر

 سایه ن هادم نب لع ن خاص «بولوا هبحاتر

 .رکسع یومالادیز ن ثاللادبع نوموا هلبا یمشاهلآ

 « شغل وا هیت هلم او «ندن رلکدتسا قال هدارو یرآ 1

 یمآر طقسم دلريهاشم شمب بقلم هلیبقل یرکسعول

 (داباتتسو) .ناتسزوخ «مرکم رکسف س .ردشفلو#
 رب یا هدن رف یعدق رهش (داوک متسر ) دوخاب

 نب مرکم ندنلاجر كفسوب نب جاجح «بولوا هبصق
 لو «هلفلوا لع ینیدنوت تكنیرکسع یلهابلاءازم
 هرکص ندنبارخ كروک ذم رهشو ؛ شفلوا هيم

 «ىدمملا رکسف س . یدیا شلدیا رامعا لعو

 تمجامهنسهدام 4 رج نا » ]

 [ « هلروس

 ۲ ه93 ۷ «هرکص ندق راق هدنلا دارلن و 44م شب

 "راشم هاش داب «ندن رلکد تبا طیض ناک راک رف ه دعن

 ك شش 9 ۳۱5۳

 ۵ كەل «بولوا هلحرب بوسنم ه ی دهم هفیلخ هددادفب

 رویاشیت «رواسب ر .یدشفلوا نوش

 1 یسهلرب كن رش

 سەدام € و 0

 ( لادم نن نسح د ۳ ی کت

 «بولوا ندنفا ومو اداریهاشم ر

 ه دن س هبصق مرکم ۳" كزا وها هدنخ رات ۲۳

 شم وط

 5 هل و سا ردن ی رم بودیا مولع ذخا

 ريېشر زو ۰ ردشعا تافو هد ۲ ی ندکد

 6 بولوا لئام ك هنت كباذو داره 5 بحاص

 نوجا ES « قرهلو هناممرب قح
 :یتافل[ هعاشاب .یدبا شیک همرکم رکص تاذلاب
 >€ قطنلارلع ب اکو 6 فات واو 0 باتک »

 » ISS 6 لاهالاو مک اباتکو

 ندرهاشم تو دیرد ن رکب واو

 هردهز راشو

ADEE۰ع  E۱۲ کر نرق یو  
 هردل هردا بول واندنسا رهش

 «بولوا کش هدنرود ناخ ناولس ناطلس یلوناق

1 
 یح وا

 قف تدمرو ؛ شا تماقا رابتخا هدکبالس هدم»
 تاناشاب قعسا قوتم « هرکص ندکدکح ترورضو

 ٤ شلوا لئا هنورتو لام < هلک 2 ا جور یسهحوز

 شفر .یدیشعا هرهطم هضور ترازو 3 یافاو

 هردکنوا تب وش .یدبا نومطم هللا دال او
 هنتسوا نودرک خرچ یمکط هشود كننندره

 هنتسوا نود نالوا نود رنود هتبلا ردسنح

 ندهروع ال بس ( بس دم ) 3

 سس ۷ ی ود ه دی انس ددش 9 ۵ اب هک منت عج ربع

 یردار تكماش نوامهو یغوا كماغ راب ندیا

 تفو لبخ هل ردارت مرد ندننافو ك دیر دن «بولوا

 ۱۳ت یا سو و بولغمو ؛ شعا كنج

 هفد رش گ نداروا «قرهنلوا هدعاسم هنتماقا هدیارا

 تافو هدعهار یاثا هد ٩۳۰۱۱ هدنندوعو ؛ شقنک

 هل تا وش ءبولوا تاذرب عاشو ب دا در تبع

 : ردندنراعشا

 بشما راذعلک نآ "یرودزا مدش دویب نانچ

 بشمآ رابتخا یی دهدم ور اهرک مدره هک

 ۱8 ناس دنه )س دمت ريما 3

 ره ماردلبو ن هش و ی ارکلب دتسار کر بم

 : ردکنوا تب وش «بولوا ندنناداس

۱۹۸ 
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 بشما رعم زاغ 1 هن یابی تسهاربش هز
 بشما رکم نتسیآا تسه تمایق یادرفب

 دو بت تي ملا خر ۰

 ۳ او ا ت تا ۱ ن

 كنتالو نع موبلا «بولوا هطخ رب هدنسهزآ زاعخ هليا

 نی لصا ییطخوب ۰ رویا لیکشت ننغایتسرب
 هدتقیقح «هدهسیاراویخد رل دادم جراخ ندنس هطخ

 مسق هکلبو یبیونج فصن «بویلوا هطخرب هجمرآ

 هو نع یمظعا

 «بویلواروک ذمیمسا ریس هدنرانآ مالسا نونفارفج

 ریس ۰ رودنلوا رکذ یرلتدلوا دو دمه كزع هلا زاءعح

 ۱ ههل بقرب تک هاش هدنرطسو تك هطخ وب لص الان یا

 هلیبسح یترقو کارواکتج هلببقو ؛بولوا ص وصخ

 هرز | هح تم یبیضاراو لئابق یهدنراراوح

 ۳ « بودیا عسوت یخد ی۔ ام“ مسا ریس "

 . ردلخاد هنس«طخ زاعح یسلامش مس

 ریسع .ردشمریک هنسهرص یناحالطصا افارنح هدندنو

 ندیلامش ضرع ۱۷۳6۰۲ اب رقت ہدن وکی کن وکو م یسهطخ

 نعو زاع یخدو «بولوا دتم كدهنسهجرد ۲

 همام قاعصو لآ نالوا دعم هعارو زکد یک

 نالوا لئام هبرغو قرشو ندننریص كتارس لابج هلا
 هد هاب یدودح ندنتح قرش ۰ ردترابع ندنرلکنا

 ماطر لوا ندزااراو هلوح «بو.اوا نومو مول ەم

 كل هلکسا یهدلحاس .روبنلو هطو.تمریغ لایق

 تلود یر ندهتوا یسهبصق دوس او یس.هوحاشاب

 ( هدفنق ) نالوا شغنلوب ه دنت مر ات تګ ےب هرن امع

 قاف رصتم هدیسحر كن رل هر و مم یکه دلخ اد «بولوا

 ۰: یسهطخ ریسÙ ۰ر درس ەۋ ( اما ( نالوا یزکص

 ريف تفو قوجرب هلببسح یعبط تنوشخ كنسرلاها

 كنرل خش لئابق «بولاق هدلاحر لمهمو طوضم

 ضئام جش یهدامما تیابنو؛ شغلو هدنشکم شکهب

 هج هلام تلود . یدیشغا قوفت هنیررکید یسهلناع
 «تفو یغردنلوا بشن هنسغل هطارضنا تحت كنم

 یرلت رضح اشاپ راتخ یزاف صوم ا یلمو اشاب فیدر

 ینا جش كرهرو ینرلتوق راو هنطبض كرب سە

 *ورادا هلمم امت هطخ و ندتقووا لب رلل وا شرک هلا

 ؛ ذاا قائسرب قلم ,هننالو نم .بوک ههنافگ
 ملالاجر « لئاح « هدفنق , دماف ء رهشین ءاماو

 یدیو .ردشفلوا میسقت هیاضق ۷ هلبرلسا ایبصو
 لابجاما نالوا یساضق زکر ینمی یسجر نداضق

of 

 قاموقو قاعص هلتاف هماېت نالوا هدنتعسو هرتمولبک

 ےک ل ؛ هدن راک ۱ او یکیاو هدنرزوا ارس

 ویو هدنتهج قرش كلارس لابح فرصییعچواو
 سلا یدرد رک,دو ؛هدنسهلئام نالوا رظان هلوح
 .ردعقاو هدنر کا یر فارس لادح و هدهماهن

 هبکیا یسهطخربسع یخد هجاوهو یضارا

 هدیز اضمبو شب نوا نوا هوب زیکد «بولوا

 ما دفا وص هدنر داو شم نیشرق زکلا «بولوا

 اوه سکعلاب هددال نالوا هدنرلک:ا كلابح «هدلاح
 هایم «یک ینیدلوا لدتعم قوحزآ «هروک هنعافترا

 ۳ 2۶1 درو - ردقوچ شد یسهراج
 ۱ تین لبخ یررب نانلوا اورا « هدهسرا قاغاط

 ۱ .ردروت_سم هلن امور و راعتا بولوا رادلوصحمو

 ا « بودنا نامت رامنا قوچرب ندنارس لابج
 ۲ «.دهسرافآ یغوط هن رالوج یر ا یقاط رو هب هم اړ

 صاو ردق هزکد نیشدق زکلا یرلنذا هب هم ارم

 ۱ یراضمب «بولوا دید, هدلوچ یرارکیدو ؛ یاب هوا
 ۱ ضغوط هب یرجاءردنالکشت رلةلق اطر و رالوک ماطر

 8 ردیداور كوس نامند (هشیا)یکوس كا كن رمل اقآ

 قرهفآ یرغوط هلام ند ون «هلنامرنهدنراراوج اما
 وص كرلباچ قوچر نیا هدننریص هروک ذم لابج

 قرش هوا لصاو هنساضق دماخ « هلا عج ینرا

 رغوط هرجارحءرنب هلوج .بونود یرغوط هب یل امش
 بولوا كوس ردقوا «هدهسرا قوجاهد یرلناقآ

 ۲ یمهلکسا لح هدنفرط تلآ تیهدرنو یراکوس كا

 لا (دوشاع ) نالوا لصاو هیوقرب یانمه هدب رق

 ۱ ودق هره .ردبرلداو سیخ قهدنساضق ( اییص)
 ۲ یسیلاها رادقم «ندنغیدغلوا ارحا سوفنرب رحم زونه

 ند ۲۰۰۰۰۰ «هدهس هلند یشرب مالفاص هدنقح زر

 ۱ ج یسلامها .روماوا نیم یییدلوا یغاشا

 ۱ 1 و بهذملا یبفاش امص «بولوا رلهدآ رواکنح و

 ضارب ۰ هرآ « یادی ها نه رب سا .ردساهو

 ؛قوماب ءماسیس «كجرص «هرود یزرقو یراصو

 اعا ٤ یسهوم نگ لادسذ> یک 1 ه دن اضق رش

 مدا ءاوبا ءرا «موزوا عو جاقرب ءال زوم« غم

 راسو رآهزب_س ضعإو یاس «دیوج «یدنهرګ

 هرخ ردق نولمر هدنسداو هشاب .رولوا لصاح

 روث و یجافآ نوتز یاس قوچ كب هددمافو یجاغآ

3 



 1 رام E ؟روا وام و
 ٌهفورعم روباع هلا راس ف ؛یک « نویق ېک

 رادقم یلیخو یغای هر سیف «بولوا ت رابع نده
 اچ یخد ل لاب

 اےس هیهاتوک كنتالو ها 1۳ ۲ 3

 هرتم ولیک ۱۲ تب هبهاتوک و هدنف و

 هب رخ «بولوا هبصق ر ی زکص اضق ه دشسدب سع ب ۲ ل

 .روزمو راهځابو غابو مساو نالوا دتم یرغوط
 کتا بهر و هدن رانک تك هووارب روم نام ۱

 مورماکتم هل ناسل ER زکلا .ردعقاو
 - ها ۱۳۰۸ ٤ هرزوا قلوا لسم یزوصقو یمراو ١

 < یسهسردم ۲ «ینا رشعماج ۱۷ « یسهلم ۱ «یسل

 نایبص چافرو یسههدشر رز «یساسداک ۲ ى ۳

e 
 46۵ یا ىا ۳ ۱

 Ve «یناکد ۷ ۵۰۳, یماج £ «یسهنانعتک ۲ « ی

 قاشع نالوا ندنرلمبات یرهن زیدک .ردراو یهمشچ |
 نوت ینوص كنون «هدهسرویک ندنجا كنهبصق یا
 هب هرادا ینتالامعایرلدااح قاشع نالواروهشم هدلاع |

 زاس ندنرلمبات سردنم امدقم « ندشیدلوا نا

 كنهبصق .ردشفلوا هلاسا وص رادقمرب یغد ندنباچ
 چاق رب ,بولوا لزوک یراهاخو مو لیخ یرالوت ٩

 7 لزوک اهد « هدهسبا شعاب "الرماک نامه لوا هنس

 یپم اتوا ثبت هبصقو , ردشفل وا دی دم هدزرط

 قرش <« بولوا نونظم یییدناو ه دنعق وم ثكنعدق ۱

 رار اص عدق ماطر شلووا هدنجما كنابقر هدنفررط ٠

 رازاب لوک هنس هرکر هدهتفه هدهصق, .روبنلو ۱

 یونس هدقاشع .رونلوا ارجا تراجتلیخ .بولبروق ۲
 لا دفا مدراهدار نوار ب

 مد کالا یسیاکم سق «بوذلوا لامعا ماکو هداعهو 9

 رد 0 هةاشع كم رطو روش ردا هرم زا هلو

 فضل قئروم عمو ترا كناضقو هبصقو یدید

 هردق و ههش هدنکچ هی

 یامئم كنفاعس هیهانوک یساضق قاشع س

 ندنتهج قرش لامث «بولوا عقاو هدنسپونج برع
 «هلبرلاضق سودکندنفرط ییرغلاعت «هیهاتوک سف ۱
 راصح هرف ید ًافرشو 1 ,هلتیالو ندیآ ابر ۱

 زانس) هم هح أن يا هرددودمو طاع هلیف اعس با ۱

 ۷5۲۹ «بولوا یواح یبهبرق ۱۰۸ هلا (تیوخ و |
 و مور ی ۲۳۸4 كرادقمو هک« ردراو یسیلاها

۳, 

7 

O ۳ 

ENAردلسم هاب واو «بولوا را یو . 

 . راردملکتم هللا یناغع ناسل ید یرلنایتسرخ
 داص هدنسهلاعش تهح « بولوا یهضراع یسضارا

 راس هلبا یغاط روخآ «یغاطرلناب «(غاط لیزقو یغاط
 «بونا رل احقوحرب ندرلفاطو .روبش و لابح ضعإ

 یشاط 5, كرل وب .رودنا اورا یتسیضارا كب اضق

 كا «بولوا بصنم هنن رهن سردنم هدیشاطرب زبدک

 ندلاعت یی اضق یراکوس "

 هردساح زانن ناکود هسردنم ندا قش ىس هشوک

 تالوصح هعاشاب ,بولوا قوج یمهعورزم *یضارا
 «ماسيسو E تاب ومح هل ه رآ و یادش : یسهبض را

 ییونح ثناسف هلا قش هونح

 دارلهنسو هوبم « موزوا « نووت ,قوماپ «نوبفآ
 بارثو موزوا یروذ رادقم یخ . ردنرابع ندعاونا

 « بولوا قوچ یرلنامروا ۰ رودنلوا جارخا یغد
 .ایتحازکلاب ,هدهسرویشل و رلجافآ راشو ماجو هشيم
 «بوالوا عطف نودواو هتسارک هروک هب هیلحم تاح

 قح ندنرلنامروا ,ییالوطندننادقف كقرط دعاسم

 هدافتسا ی. لدن ومال ز رکا

 هبق یک نودلم قم یا ابرق یونس «بونلوا

 «بولواقوچ یغد یرااعرص .رونلوا جارخا طوءالب
 ثنئاشع .ردراو یس ایلھا تاناوبح او نودق یبخ

 یر دشیت e كرا | .ردلوبقم ك یراکو

 ۱ روس هنل وا هداژتا

Eرهدکا قرو مت . 

 راغل و هعلیا E دلع ما یزافو

 فی هیلحم میانص . رددوجوم نر هدنغاط

 كب رلیمکو ىلاخ قاشعروپدم یمهمالاو یا تار

 قدنف رط رل داق هدرلوا هدانزلا رل زو «بولوا لامعا

 «یقایجهردنوق ء تغابد ادعام ندنو .رونلوا لامعا

 یرلکدیک كن هيلع "یلاهاو قلیموبق . قایق اعب

 «یلاخ .ردکلشبا یلیخ ید یرلتعنص لامعا تباوثا
 - ارخا موزوا هزاتو نویفآ « یغاس « قوماب هربخذ

 قدیلاخ .ررک هقا رادقم اخ هنری هاضق ندنح
 یالاخداو ۱۰۰۰۰۰ یونس یاحارخا نالوا هقشد
 قجت ۲ .ردهدنر هدار یسارل ینافع ۰

 «بودیک ههیبنجا كلاع ینصن زکلای كناجارخا
 هست یا , لک نادحراخ الماک هسا قالادا
 هدنسهمحان زانو هدهفاسم کال هرتم ولک ۲۰ قدنس

 كزع دق رهش (سیل و ون ونار" ) هدنس 4 رق دخآ عفاو ۹

 . ردشنلوا فشک یرلهارخ

oماج  



 لب

 - رط بوسنم هنمان  بولوا ندخم ی
 ی بولو یلارا لصا نم .ردیسسوم كنه
 هلتر عه هفرطو ,نکیآ ندننادبص یدنقرس دا

 قاشع «نوهگیدتبا تماقا رابتخا هدنسهبصق قاشع
 « هلبلح هتداعسرد هدمب . ردشلو ترپش هلبتبس

 تسود ‹قرەلىرىدىاب هبوازرب هر دنک هداشاپ مساق

 : شلوا نیش

 ردراو یدعسرب هداشاب مساق هردشعا

 و ۳

 هدنتمدخ كرلباون نهب « بولوا ۱ ۱
 ِ رکن وا ترب وش .ردشلوب

 دینک عطق اپورس یپ نمرهب ةماج
 درادندیرد بیج سوه موش تسد

 یر نرق یجنوا (-ینطصم ) ۱ یرشع
ARاتسا « بولوا ندنسارمش ین ام  - 

 -اخ یء.دنتلایا هنردا هلکولس هلع قیرط .ردبللوش
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 هجرت بحاص < هرکص ندقدافوا هتکالف هلت امس

 قرت هدنتمدخ كناخ نوغرآ هلدتماقتساو تقادص

 ۔دتبا لتفو ؛شمروشود ندلابقا یکاملا دم :بودیا

 ر یبسهحراب ره «كرهردسک ههجراپ یدب «بورب

 یعیدلوا شالو هدیاب و .یدنا شمردنوک هرابد

 :ردندنرامشا *هلج یعار وش

 یدش رود رتفد رس هسود یزور

 یدش ربق و و لام و تكلم هدنیوج

 یملقا تفرک ییرهوت یاضعا
 یدش ربکناهح هتفه كب هصقلا

 سما دم وا

 هما ( دونم ] حاد فان هطع
 نت راح ء بولوا ندنساهقف مظاحا هکمو قدم ات

 ريب زلا نم هادو سايە ن هللادیع و یراصت الاهادرع

 «یدشعا هغ رش ث.داحا عامسا ندهاع راسو

 کم .ردرلشعا تاور تاوذ قوحر ندنسدنک

 ۱۱ «یدیا لو هنسل دنک یوتف روما هدهمرکم

 .ردشع | تافو هدنشاب ۸ هدنخ رات

 بااط وبا جش )

 اما (یمارا | | داطع

 هروناشیت هدنخحرات ۵۱۳ .بولوا ندافعو خیام

 هدرواشینو 1 شم وط ه دنس هب رق و ہک دک ( مبا

 نالوا یداوم .ردشماشاب_هدنسهبصت خابداشو

 ن دم ندا اد رف

 ؟هلحاو ندنارا ءارعش ۾



 | ط ع

 ا ردح ن دلابطق ندا شم رابک هد هب رق

 ثیاذو راطع مهار یردب «بونلو فراع دش ص

 .ایش یخد هجرت تحاص هلیبسح قفلو ندننادب ص

 ندن ساغلا « هلماود هنساح كملاراشم جش

 هموظنمر هلساونع « همان ردح » هنمانو « هدافتسا

 یرابا كال دتبم مدنسادآ بو هک. یدیشعا مظن

 هزکب هنسهژاس راآ خش ترضح «بولوا رهاظ
 تا رطعو هو دا

 ه دنژب

 ید راطء E E اش یردن هروبم

 و بحاص هدننافو هلغلوا یرحات

 هدرل روص یخ ¢ نکا لوغشم هلشی رب و شال ۱

 هدهاشم هدلد لهار تعي هعقورب نانلوا تاور

 ندنبابش نس یسیرغرظ اهدو .هنیرزوا لاح کیدتا
 - هعلاطمو كرلسرد یغیدلآ ندردبح ن دلا طق جش

 لاوحا جارو كفوصت بتك یقیدلوا لوخشم هلئس

 لاوما یهدنحاو«كرت یلاکدنوکر «هلشارشأت كبافرع
 ندننافرامو خیاشم كننقو «بودیا قدصت ییایشاو

 تدمر  ء كر هديا باتش هنهاقناخ كفاكا ندلانکر
 اشا هلا هدهام هدنناشوردو نادب ص ٌهَقلح كنود

 تم نع « بودا مار اهللاتب تراز هدعبو : شا ٤

 قوحر ندنانیو فوصت بارا ربهاشم هدنندوفو

 قلعتم هتشرطو فوصت هدعبو ؛ ششروک هلناوذ

 هتفیقحو فوصتو دنبو حصو هلیس هملاطم كبتک
 هلئداعو یوقتو دهزو هلن هنافرام رامشا قلعتم

 تسالعر هداعلاقوف هدنرامشا .ردشع,ا لافتش

 هدنسهنافرام لاوقاو رات لوس هدناصن «تفاطلو
 كر قرق یراعشا ناود .ردراو لاحرب لوقءلاربم

 تاصعایر ء تاعطقم <« دناصق « تابل غ .ردغلاب هتي

 لاب هتي كس زوم یراءشا *هلج قرهلوا یونثمو

 <« همان رارسا» : یسهموظنم AE دوحوم .رولوا

 انتصو» 6 همانرتشا» همان تصم» < همان یهلا «

 «« رطلا قطنم 9 ۰«تاذلارهوح» ,«همانر اتم » ۰6 هم

 هاس» همان ردح » 6 نمرهولک» همان لباب »

 6 هماندن» و «فاعصلارهظم» ۹هاب جالح» 6 همان

 رکید نالوا دونات یر هند ۽ هدهسا تراع ند

 ینیدلوا غااب هةرق یسهلج «بولوا یخد یراهموظنم
 ۔نمرادءردراد یخ د یسافصلا ناوخا لاسر .ردنو ص

 راطع جش . ر دب ریطاا قنم هل یس همان دن یرالوادتم كا هد

 1۲۷ هدننرتف زاکنج « بولوا رمجم نامز قوج
 | بولر ندجاد یغیدلوا شم دتک" هنشدنک ی چ تر 2> هد: > ورح كزىكتج هدنګرات

۳ 

۳۱۹۰ 

#1 0 ۱ ۹ A 4 0 

E 

 3 8 هراطع ۶ هلوغم .بوشود رسا هنيا

 منو جش هلا یغنیدنل وا فباکت رلغلیم لوس

 ۱ یر تیارنو ؛ :شلوا منام هنتخورف آر هب د «رداکد

 ۱ رام لاوجر یءدمهقرآ کس ر واکب یرایتخاو

 | ید .ردو 3 « هتشذآ : خش «هڪاد ؛م هرو

 د رضح لاحرد « بو دیا تادح لوذم «هلکع د اا

 ا ۱۱۸ هدننداهش .ردشا ديپ یش

 : روالوا داراو باخعاا هدنراعشا یا روش

 زار ماع زا هدیرپ مدوب ی

 زارفب ییفس بیشز مرب هکوب ات
 زاد مرح متفان یسک چه نوچ
 ۱ زاب نفر نورب مدمآ رد هک رد ناز

 | مولعم یسهحرد ی هدنایونعم یالاک كراطء جش

 وش كن رلت رضح یو ر ندلالالح الوم نالوا مانا

 ۱ ٤ رولوا مهفنم ندنر هاسانش ردق تب

 وا مشچود انس دو حود راطع

 عدمآ راطعو یانس زا ام

 اتم هلصلخو ندنسارعش نارا ام

 هردبانلب «بولوا ید تار رد ] 1

 تئهد زا تابح بآ لح تا یا

 تن دب زا مسو خر زا همو دقزا ورس

 O رد 32 تساک یرظن بحاص

 تثه ريب هترد رصم فسوب دص

 ۲ ( مسقم ن بوقمی نی بوقمب رکب وا ) | راطع
 | |«بولوا ند ءارقو نو و ریهآشم

 وع . ید شما لامع ندید سارعلاوا یاس دا

 كرکووح كرك «بولوا قوج ینارضعسم هدن ویفوک

 ۱ دامو ربسغت . ردراو یاغي أت ددعتم هدتن ارق

 ty روم ش٥ هلسا و نع « راونالا » قاعتم هنآ رب

 كاسمر صوصخ هتندنک هد ارق کا 09

 هنماعالعو ءارق رو يج <« ا كا راتخا

Ssهدنروح یناطاس هكننامز هدناورر 6  

 7 هدتاوررو ؛شل دنا رابجا هک ا هیون ار رحت

 مدنخ ران ۲۵  .یدباشلاف تباث هدنناهذ دهم

 .ردفورەم ید هک غد ( سقم نا) .ردشعا تافو

 ۲ یوقو ندهاحص (یمیقبجاح ن / دراطع
 ۱ وعم تابهر « بولوا ندنناداس

 ۱ ۳ كرهلک هیون بانح دزن رار هلا

 ¢ ارسک ه نمدنفا ( ماص) تاک فو :شلوا فرشم



 «هلکغا توعد نبی نام بوت ا ش

 ریشبت یفجهلوا یرلالعا ندنوب هدننج ندیوبن با
 لاسرا هب هفذح نب مهجولا روک ذم بوئو ؛شارویب
 . یدعقا شرب فورعم هدنلباقم «قرهلیروب

Jهدنک, دتا تومن یاهدا نداق مان ( همی | حاس » 

 شفلو ندرلن دبا تبع هنسپ دنک هجرت بح ۴

 .ردشفل وا هدهاشم یلاح نسح .بولک همالسا هدمیو
 یخد زر ن دراطع یرد كنيمرا دلاءارشعلاوا

 .ردشعا تاور ندنسی دنک یلغوا «بولوا ند ها

 یرود یا ناخ دک ناطاس ل اویا

 روهشم لاج و نسح مارو ۳ ۱ یناطع

 .یدشگارارف هدقدنلوا بلط بارس «بولواناوح و

 : ردندنرامشا یکی دل بوس هدیابو تیب
 یشکر ب هسروک جوک
 غیرد ردیا ! ناطلس یجوک هب یاطع یدیش

 نوا ) یدنفا س هداز یون ) ۱ یناطع

 «بولوا ی نریم
 قیاقماقیادح »هنس هنا قاق كن هداز یریکشاط

 زرد لصفم و هلناونع « یقیاقشلا کم ف

 .ودشفلوا رشنو عبط هدنخرات ۱۲۸۰ هک,ردشمزا
 ندناسأنش وسوم

 EE ۱ یرطع
 تالعدن «ملاراشم هاشدایو 6 شماشاب هدنرود

 ردا مع هن اطلس رد

Eره  

 ۰ ردهدنراوح یسهک

 ناطاس (رضخ ندلاربخ یوم ) ۱
 ع
 ریهاشم یرود ار ناح دیزاب فوط

 ث د>و رس و هد هلقع و هم دا مولع «بولوا ندنس 7

 کا یٰلوطدب هدمولو راسو

 و ل یناک كب نوامه

 یار ب تدمر .یدا ی

 هد هفن رش ععاوجو 6

 شا لاغتشا هللا ظعو و هل. سوردت فبرش ریست

 ۰ فاشک» .ردشعا تاقو هدنخگ ات ۹ ۶۸ ۰ ید

 ییلأتر هدرط « یجرش ه « قراشم» < یر هبشاح

 هردراو یمهلاسر چاقر هدمالک

 . دعا كتاذ

 ۱ اص ن هطع

 كساد ص نب خاص نالوا تلود نتسومزو ىل

 لا یردارب هدنګرات ٤٥٤ «بولوا یلغوا یعچو

 ن روس تم وکح هدیاح

۳۱۹۱ 

 زا هل _:؟ ولم ساد ص ۱ ی

 ی ظ ع

 دوم یلغوا كلام ابقاءتم و ؛شاوا فلخ هلاص نب
 هجرت تحاص 0 هک ا طب یلح ۰ بولک ندنارح

 ید یاروا ندا «هدهسبا شملکح هب هقر

 هداروا « بوج اق هاب كمور رەق ء هلفغ 7 ندنلا

 .ردشا تافو

 - اف دنق رس ندیرا هاش سرف #9 ۳
 ا

 سلخ ( قم ) .رديزيق كنسيض
 ) ۰ تعحاسع هنسهدام ۰ یک 2 ) 5 یدردیا

 یولوم دیثرلا نن لضف یولوم) ۳
 ا ربهاشم تاپ اس دزه ( ماما لضن 2

 كرازباکزاو شا هاند هددا | رخ «بولوا ندنس

 هبلقع مولع هردشفل و هدنزاترومآم كور ضم)

 هبلج هعطقوش . یدیا یحاص لوط فر هدهءلف و

 و
 آي راتفرک درک الب 4و رطرد هدعو

 ارح راوشد هدش ندصو لکشم نئسیز

 متفکیم نض رای هک دهخ نر تقد
 اه راوید و رداب نونک تسیوکتفک

 ریهاشم نارا ( یدک الم ن ) :
 رل رات ۱ ۰ ۷ ء «بتولوا ندنسا رمش ۱ مع

 6 مظعزوف ھو یناود بت . یدنا تایحرب هدن

 سرتسد هن راعشا .ردراو یهوظنمر هلساودع

 ۰ یدمهنل وا
 دم

 ۱ دابا میظع
 رد هیصذ رز هدنساب رع لار هرم واک ۱ ٥٦

 ۱ ابا میظع
 ۴ تعحاص هب هلآ *ودامو

 ۰ ۰ ۰ ی ات هب رو كولم
 یلغوا ی ےکیا امار ا | ناشلامظع

 یسلاو ا هكتار e یردب دوس «بولوا

 تقوا رک مع ی ری هاو وا

 9 5 ۰ اب E E هدننافو تان ردن و علت تا ریس دا | ےظم

 هلتع نع هب هرک | 1 قرهقار لکو یریس حرف ییغوا

 عوقو هد ۱١١٣۹ هدننابم هام مظعا یگ هل ر دي

 هل ردب هد NAVE اوب رضاح هدهراح نالو

 كنيلهدو هدنغاعس دنه رس

 مان تر برش هنتاي ها

 هس هدانم » هتناب 0( رانو د

 «بودیا ذاا

 هده راع نالو عوقد ه دنندب هاش رادناه- یمرکید

 طط یخ هدهراعوب رک د 7 ییغواو ؛شاوا لوتقم

 «بوشود هننراسا كهاش رادناه هیلاراشم ندبا
 -ودشفل وا لتف هل صا



 ب ق ع
 انو هددتلاا سران تیاتسدنه 1

 E م ۸۷۶ تو ۱ ؟منظع

 هدنرزوا ی رهن ( سوت  میات هتغام ربا كنك ق رهلوا

 یسیلاها ۱4۰۳ « بولوا هبصقر یزکم قاس
 هدنع-ا مظع ناخ هدنسو دالىم جرات ۱۰۱۲۰ .ردراو

 — رد_هفلوا سه ۳ ندنف ر ا گالمار

 ةحاسم هرتم ولبک عبر ۱۳۰ ۰ تنفاتس رکیظع
 هاضق ٩ «بولوا یسااها ۱۰۲۱ ۱۰ و یبهروطس

 هردن واح ین ه رف و هرصق 1۳۱۹و مسقنم

 یقیفع
 ِ روا تاب وش .ر دل

 هدش رادوع بآ رد هک ورس تماق

 هدش راس وکت و راب دقب یوعد هدرک

 ءا رفع a, e IAI ۰ ص49 مهم كلي هه رتلا هراس ۰
 ۳ تعحاص هنس «دام « هو یع» )

 رپ هکخد دنرفلانا یخد ( رجالا تش ءارفع )

 نر ك.هازخ

 ها و و دیس

 راو یسهحوز كنصازخ ثراح

 یمنی دلوا ش

 ( دم تش ا رغد ) س 0 11 ۳1

 كن رالغوا نالوا ندیادا «بولوا ندن اس اع هسا

 e هلکآ ردامو ترا

 ( يلعن نایلس )

 | رەش ریه آش
 | ی الت س دلا فرع

 نا ا «بولوا ندابداو

E1۹ ° ردا هدماشو هم ین رع رکا و  

 ۔وط ۵ دنس هبصق

 هە كىس ەرە نوفوص «بودا تافو هد مد هدنخ رات

 یا یلیخرو ی ار و اه رد هوا نفد

 : ردندنلاوفا ءهلج تس کا وش «بولوا

 نبعتب یوهلا ف یلتق ناک نا

 نوها كفرط فیسبق لتاق اي
 یچما دم نوکت نا ك رسح و ییسح

 نکا ماقسلا بو ف و لیسغ

 كلا بولوا یعسا كلناذ جاقر ند هبادص ۱ ل
 :رونلوا E یرلفو رم. ۰

 ی فام كو ی لف ون ی سام ی ثرابان هبقع)

 بولوا یردار كن هعورسو | هک( یلفونلایثرقاایصق

 ی نهرادصو ؛ شلک همالسا ینوکه کم 2 ینیکیا

 ماا هلا رخ برش هدرص» هدکلر هلب | (هضر) رم

 لوا كلا هک ( یش الا سباح 3 2۶-۹ ) .ردشملوإ

 ؛شفل وب رضاح هدنسا نعردن بولوا ندرل:اک همالسا

۳۱۲ 

 - | رذسا ۰ بولوا دن ره یعاش نارا “م

 تل (عذم) کا حد ینارسا ه دنس هەق و رو

 ده ن هبقع دام وا ) بس .ردشغل وا بعقل

 |«رونم ةندم كرد فا( ماص ) تانشاک شف هک
 | هلکر 7 ییس روس «هدلاح یغیدلوا نابوح «هدنراف رشد

 قد هلو ؛شلوا لخاد هنسهرعز هباګ كرهلک همالسا
 فرط كنو «بودیآ باستا هنایفس یاب ه و اعم

 ب وا ن نوک اس هدارواو ؛ش
 او سابع نا .ردشعا تافو هدرصم هدنخگ رات ۸

 ادنسپدنک نیمباتو هبا راس هللا ( اممضر ) بونا

 دل وا نیست هن کل لاو رصم

 و رتا هدماش حوتف :ردراشغا تاور

 [ نر ) ره ترضح یسهدزم ىق ثاتتمد
 ا كبواعم هدنس هراع نیفص .ردناذو ندیا لاصیا
 ا رک نآ رف .بولوایسس لزوک .ردشفلو هدنتیعم

 ن هقع دوبسم وا ) س . یدروفوا هلتوص نسح

 نيدو هدنسانغ ردن هک ( یردبلا یراصن الاورع

 ۱ ؟شفلوا بیقلت هلبقلوم نوعی دلوا لزان هیاروا «هدلاح
 رضاح هدنوانغ بفاعتم یتواودحا هليا هيات ةو

 ۱ ترضح « قرهلوا نک اس هدهفوک هد «بوالو

 ۲ ؟شلوا لخاد هنسهصزییاحما ك (هضر) یفت لایه
 ۱ هدهفوک ندهملا راشم باج هدنسهعقو نيفصو

 ۱ هدناورر و هدنحرا ۱ ۰ یدیشلروس یالنعسا

E 03 ۰هرقع نایفسوا) س.ردشما لاحرا  

 رار هلبهو نب عاعش یردارب هک ( یدسالابهو نب
 ۲ رضاح هدنسانغ ردب «بودنا تره هبهرونم ةن دم

 انا هک« (ینافطنلابهو ن هبقە) .ردرلشغل و

 ۱ « بولوا ندرلناک همالسا مدقم ندنرعه ندر

 « هلتدوم هب هلس دم هدیه انتلاسر ترضح تصمو تره

 . یدبا شعازت ییقح قفل وادع ندراصناو نبرحاهم

 هد د هب رام یصکیاو بول و رضاح هدنسانع دحاوردب

 د كرام دا صدفا ( ماص ) هللا لوسر باذح

 هدشاور رو تاذ و ندیا هل اعم و جارخا یقیفیرش

 . ردشلوا ( هضر ) حار 1ا ن ا

 كركم ہا ون وا ك عد یلو غاط

 زوحرب هلتفاصا «عسار و رکا

 ق مەلا همرکم هکم یر ومشم كا «بولوا مع هرالج

 ۳ مقاو هد هفاسم لم ی | ام رقت ندهکمو ةد ةا

 | ةب ةع

 وم یس ۳ یج ر نوا كيور هداروا هک« ر دلم

 نو ندرلبل هندم نمدنفا ( ماص) تاتار هدنعخ

 یر ها E ه ENE ی ندسوا



 شک یاد NE هدسز و یک و نو 1 هلا كاکرا

 ی. 7-4 > بواک نداق ۰ هلهجووو شا تعس ۳

 شا راششا مالسا هدهروم هنیدم لوا ندن رحم 1

 ها هبقمو هات هقعو لوا ةه هراتمرب و .یدب

 .رونلوا قالطا یقه هرلناناو رضاح و

 ابو هبقعلارصق دوخا هبقدل هملق )
 : دم

 هدنسلامش یامتم كب زفروکهبقع عقاو هدنسیارگ لاعت یامتنم گرما رح ( هبرص) اةبقع ۱
 هماقرب و فسا هدنف رش هرم E 4 دارم لحاسو ۱

 ترضح .ردهدقفلوا هماقا نر رادقمرب مدنفرط

 دشودءآ هنلحاوس رابکنزودنهو نع هدننامز نایل

 هلک سا ( طالبا) نالوا ى ادم كن اس ندیا ۱

 هردنوذظطم یفی دن و هدنعق وه ۱

 یترقلا سيقلا دب نب ) ۱ ی
Eهدب ورن بانج دهم (یریغلا ۵2  

 ‹«هدەسيأ شغل وادع ند ها هدی درو رلضءب بوغ 7

 یسهزمت كصاماا ن ور# .ردشمامهلوا لئان هت

 تب ه واءمو و یام ااو رص« هلنلوا ىلفوا

 راسو هناصو هئاول «بولوا ام هب همش رفا هدب 3

 را هراح لبخ هدنرلم رات ۶:۲ و هللاي رر

 ندکدتا لاخدا همالسا راد ین رب دنک كردي

 ؛شلآ هتعاطا تحت رارکت .لرلغا دادنرا هرکض

 ِ ا هد 2۳و شا وو یسمادفو

 a یادو كرهدبا تاحوتف عیسوت ۱

 نوت «بودا ی ین رهش ناورق هدنخ رات

 هداروا هنس چوا و « شا دالا زک م هب رغم |

 طع رو هاصقا برغم یهبمالسا تاحوتف .ردشلاق

 هلحاس تح كرهدبا میسوت كدهنلحاوس یمالطا
 اهد هللا اي « كرءروس هدنجما كزکد یتآ ,هجراو
 !مدردنک نوا هللا هک یالعا « یدیا هوا هرق

 هرکص ندنناحوتف یعقا برغم ۰ ردرورشم یی

 ءبولوا دیهش هلبلا مرط ن هلیسک هدنخرات 1
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 یدنل اس یاممنم كرما ۰ مسوم یسهنس ی ےل | نوا كتود : ؛ رلشعا تب

 كرزفروکې با نانازوا هنفرطکیا كنسهریزجهبش انیس | ,قرهنلوا قالا اهد یمک یا آ رکید هرات و هدن
 هروک ذم هرز هبش ,بولوا یناناو هدنفرط قرش

 دتع یرغوط هطول رح هدنسهرآ برعلاةر زج هللا

 ندر رغ بونح .رئازوا ردق هه رعاایداو نالوا

 زفروکر نوزواو راط دنع یرغوط هقرش لاعش
 نانلو هدمل ام ضرع ۲۸۶ و هدننغآ «بولوا

 ردق هلام ضرع ۲۹۳۳۲ ندنسهر زج (ناریت)

 هردهرتمولرک ۲ ی هدنلم شینک كاو ۱۰4 یو

 نار را | و رافشاو تانان لحاو-یهدنتهح ینا |

 یرلرب شب «بولوا لاخ
 یک ر اوبد

 هدیراا+ ضع «بولوا نرد ی رەق

 ا د لاش .ردرلشمامهل و نمد كزکد هلراهدنوس

 لخ ین افسری س «بولوا یادش كب راکزور نسا

 زکلا .ردیا ررهظ ر هتوطرف نابوق لانو کشم

 کا راوص هدسوامو ناسی

 OEE مو هلع, هلب | همر ه دننطساف
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 ۳7 هد هفاسم كل ءرتمولک 7 ندهلمرو ۱ ل

 هدنرلنامز یتموکح دوو لئارسا ین «بولوا هیرقرب
 هلیم-| 11۲09 هدندنع رلبنحا .یدنا هبصق ر ینتعم

 . ردفو رعم

 دف ی بلاط یا ن -- دیزب ونا ) 1

 ( یعشاما شرع مشا ه ن باطلا ليقع

 ی کمد فا ( ماص) تاشاک رَ «بولوا ند هباعص

 «یدبا یردار نا (هضر)یفت را لە بانجو یهداز

 یک لند ترضحو نوا ندرابط رغفهح ترضح

 کو ردق ههرتم ۰

 .ردنرابع ندرلغاط قایق برصو كيد
 المرتم ۵ ۵ ۰

 . رددلوتم ندهدلاو ر یجوا « بولوا كوس شاب

 «بوذلو هد-نجما ك راکر شم ًاهرک دنس ه راخ رد

 هدف «نوعخ دلوا ربقف ی کو و رسا

 ترعه .یدشغلوا هدأت ندنذرط سابع یک یناحم

 ترڪ هبهرونم هننده یس هنس یک کم تی هب ورن

 ها نع هه .ردش |قاحا ۳3 (a «بودیا

 راحود ا 5 نوزوا هدنند وع «بونل و رضاح أ

 ؛شمامهلون هدنرلانغ فئاطو نینعو هکم «هلغلوا |

 هدب ورن ترصح تعم ه دنس هعق و لاح هدتاور رو

 رفا لاوحا .ردشفل و نور دنا تا هدایز ألا

 قب آ «بولوا هدایز قوقو هرع مایا و باسناو



 ۱ ى

 «ندنکیدشیا لیوطتو لیصفت یسیواسم كشبرق
 «یدرارولوا نادرکور ندنشب دنک شرق دالوا

 ینالىم هب ه و امم  هلکرت یناضا م باثح یردار ه دعا

 .یدشعا درب ندنسردنک نوتبس) یتسدل اها نیهرح

 كل همر ر ن هبتع تذ همطاف یه هسا یلمم هب ه اعم

 یس هود عفانمو واک تم كن هبو اعم

 نوکر قح .ردشلک یرلبا ندنسلو هدف رط وا

 ینلک هژز بوقار یر دار كالةع یثراق هن ز وب هيو أعم

 رو-۔اک ی را ندنکی دلم فذ دلوا هدف رط مزب قح

 نوجا مایندو مث دنرق نوچ ا مرخآ :لیقع « هد

 مکی دتا حج هرخآ یابند ن كس رخ نس

 - شءد «مردیا ماحرتسا ینوفع كق بانح نوجا

 هتاور

 یردار نانلو هددت الح ماقم هدهفوک نوح هيدا

 یففصترضح «هدنکیدتبا:تعجاوض ھا رس باتح
 .دلوا مهرد كم قرق ۱ ین راد2م كنحرو

 قحماو « نفر دلو ا یسهقآ دوجوء ,هعاالک 1 قغی

 ندنفن دلوا مهرد ك قرق مان هدنفر دقسح یت اصیصخ

 تیب :لیقعو ؛شمروس ناب ینکج هلسهرو ینوا
 ندن اصصخح ك هدلاح یغیدلوا هدزکلا یراهنزخ 0

 هردیح بانح «هګ دیا ضارتفا هد ؟كرودبا ث

 ی ینمربدنق وط لا هتناسم لاوما نادلوا تدنما

 « هلکمر و باوح زما باتع هد ؟كسرودىا هیصوت

 هک رم «كر هيد «مهدیک هب ه واعم هسا هل وا ؛ لیقف

 رنک هما کلو نودام
 ؟كدقار لصن ین اڪ | هلا یلع :هنواعم هدنکر دتک

 هکنلاح یناحا د ( اص) دم ترضح *لشع « هوا د

 ۔ روک هدنرلما (ماص) ید ترضح زکلاب «مدقار

 هدنلاح یناحا كاس وا هاکب کا نسو ؛مدم

 «مروسیمروکه دزکجا ینایفس وا زک.لاب .مرویلوب
 یراهروامو ارحام قوح رب اهد هللا هبواعم .شعد

 كس ىللا هنرلیدنک هواعم هدلاح ره ءردلوةنم

 فن هب واعم .ردشمر دا ادا

 هنناب كن هب و اعم هیدنا ی

 جروب «بورو مهرد
 یر نسحو تر ییغوا .ردشعا تافو هدنامز
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 هلا ط یا ن لبةع یس «بولوا ۳

 دود دن زاها *هلرچ تاب یار وش .یدرولوا ی

 غلا تلق  تلللا ام لئاقو

 باقلا ةحار لب ال لاقف
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 شب ندنفرطاشاب رازج رومشم .یسیلاها ۰

 *ءراح «بولوا راتفرک هرو لقه ۵ رز

 هل ذب نع هحولا ءام نوضو
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 «بولوا هبصق ر یزکس اول عقاو هدقرش لوط

 ردم طو ص اکو و ینیرش عماجرت عنصمو میسج

 اک كجو «یدباعم جاق ر رکید «یتاریخ راس و
 ٠ ۱ وا جاشحم هنعارط قحاو ریلس هدنا باعیزتسا

 العاسم هنلوخد كنمافس كحوک ز کلاب هدلاح یب دمش
 ۱ دنتيح هرفو بارخ ندنتهح زکد ءینایآ مالغا ص

 غ, یناماکع-او روس شفلوا اشناو ریممآ اددج
 1 هلکسا خد كنتهج ناروح .ردراو یتراجت ثادبا

 «بولوا یباحارخا یخ راو راخذ «هلخاوا

 رد ی ضوط هسدقو ماش قشمد هلا ۳ نداروا

 ۳ سهرات ت تما رالو ریمد و دد تسد

 3  .ردقج هری: را اهد تاق رم یتتروممو

 ناناپق هلسور (لمرک.) ندنف رط بونح هصق

 ۱ یاهتنم كنوق اکع نالوا هدنتعسو هرتمولک ۱۲و

 ۱ گی ورب رب لکشلا ثاذم شمریک هنجا كزەكد هدنسا امش

 ۱ دنتهج لاعث ء ردطاحم هلاروس «بولوا ییبمهدنرزوا

 ۱ 2. یراثآ هقتع هبنا ماطر هدنحراخ وو

 و یمظعا مست هاو 2 ناهز راتیل هکنتف «تولوا

 ر مدق ك E .رورتسوک یغیدلوا و ه دتهج

 خب ( وکم ) هد-دامز رلیلهکینف «بولوا هرومعم
 سلاطب .یدنا رش ر هاک:رامو كوس هلعسا (وتع)

 ندرلن وب هدنامز یراکدروس مکح هدهروس كرم

 ٤ دشفلوا هی (سالوطر) هلتسن هنعسا نر

 ورهنل وا 2 هلت دب ناس ییا ن هنواعم هدنح وتف ماش

 ۶ ماشهو ؛شغلوا لاخداو مض هیهیمالسا تلاع

 ,ثولوط نا
 وت اهد تاق رب هدنش دلا 4سهرادا تح ییاکع

 .یدیشفلوا ربم» ندنف رط كاللا ده

 انزرط ینایآ روص یخد ینایل كرهدبا نیبزت و

 هدنخرا ٩۷ .ردملاراشم نردتا اشنا

 رئو هنس ۸٩۰ «یقرهنلوا طط ندنفرط بیاص

 هرکص ندقدنل وب یرازک مرچاشاب «بولاق هدندن
 مالزعس| نقد رام یوا نبدلا حالص هد ۳

 ك. لص لها ندیکی هدنخ رات 0۸۷ .هدهسیا شل دا



 هدنقح یسهیمالسا “لاها بوشود هه *یدا

 رصم هدنخشرات 4٩۰ تابنو ؛شقلوا ارحا م زن

 مف اب 1۳ ندنف رط نوالف ن فرشا كلم ندنک وا

 ۰ یدیا شلو ماتخ هنتموک بلص لها ‹قرەنلو

 هلماش دال راسا ندنفرط ناخ ماس ناطاس زوا

 ادیص « قرهناوا قاحجلا ههنافع كالام را

 هدنامز تاان ناخ ےلس ناطاسو ؛شذلوت قلم اب

 روج هندوع اخ یریکناهج و .بوروط ی

 تحت كاا مهار لرصم قمح هروس .ردشم
 یساغنود كنسهقفتم لود ایوروا «نکیآ هدنسهرادآ)

 قیمها ىليخ ندنرظن ٌةطقن خبرات تلاکع هلیجو و

 هدهیصق ون فراعم و مولع هدننامز رلب رع .ردراو

 قوی تام وی کم بد ا
 ( هکع ) یسالما هده رع بتک .ردشعشبت رهام
 ۰ ردن نامه كزع دق مسا ءبولوا ۱

e ۱زکص ك_زاعس نالوا اتم یساضف  

 یبرغ لاعث كناول .بولوا یداضق

 «هربطو هرصان اقرش ءاغبح "ابونج «هدلاح ینیدلوا

 ترابع ندزمسق

 توریب "الاعث «هلبلاضق دفص ندنتهج قرش لاما
 و رصاغفش .رددودحم هلزیکد قآ جد اض «هلبغ ۱ ۱

 كره بحال یرابتفا ناد روفاشو لحاس هل هک 3

 یسلاها ۷ ۰ رر یری و

 یروصقو لسم ی ۲۰۰۲۱۶ ندرادقم و هک. ردراو ِ

 .ابع ندیدوبم هلبا نایتسرخ مسقنم هبهفاتخم تامام
 هلا هعونتم تابوبح یسهیضرا تالوصحم .ردن

 ندهاسو ربجما «موزوا .نونز «قوماپ «نونو

 جارخا یسهلضف نده لع تاحاتتحا .بواوا ترابق

 «نوبق هلا یک لس ی دلها تاناوسح .رونل#
 .ردنرابع ندهر اسو ریغیص

 ندیا هر رت یاو تورم .یناحس 7

eکهنوج توئحو كغأا_ و شا س  

 هب روس "افرش ٤ هل ف اعس تورم مث «بولوا ی

 قآ یخد 1 «هليف اج س 2

 قش یسەطخ ما ماش ه دنسدق رش د ےق .ردط اع هلزک ۱

 یراکنا كرلنوب «بولوا دتم لابج لسالس 3 ا
 ؛رنازوا یعوط هلحاس یت ۶1
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 ندهروک ذم لابح .روبنل و راهووا

 یرغوط هرغ ابزاوتم نامه ,هلناعت راهنا قوچ رب
 ۔هق رش دودح .ردنا اوراو قس یسيضارا ‹قرەقآ

 «بولب رآ هلیسارم یر هعیرش هل رکیدمانو ندرایمس

 .روبنلو یخد 3 هدنرلطسو كدود_ح و

 ۵ هلل رل عدا دفص ربط هرصان ءافح که : قاعس

 مسقنم هه حال ۲ هلرلما هراسقو (ورماذش) و اضق

 یریر .ردیواح ییهعرزمو هیرق ۲۲۵ .بولوا
 .ندسوف ۸۷۰۲ یسهوکسم “لاها شقلوا ارجا
 طب رحم قرهلوا ندهراسو راشم هدهسیا ترا

 لاها .ردقتحم ینیدلوا سوغا یییخرب اهد شمافلوا

 ناتسرخ بوسنم ه هفاتخ تاعاج ی ۲۵۱۸۰ نداول

 قرهلوا یزردو نس یروصق «بولوا یدوبو
 یسضارا .رردماکتم هلا یرع ناسا یسهلجو ماسم

 «یادفب :یسهیضرا تالوصحم «بواوا تمام ك

 «ما سيس «یراد «قاحرو فالو < هم هبرآ

 قوماپ «نوتوت «هتات هلق دوخت «كج رم ,هلوصف

 «لاقتروب «توط «موزوا جا «نوتىز هليا هزاسو

 - وا ترابع قدضاونا كرلهزبسو هوم راسو نوهل

 هرکص ندکدشنا لیاقت هلع تاجاستحا بول

 .رونلوا جارخا ید یرادقم یبخ ر كرك

 2 كيا هلا یعوم لابو لاب رادقم یلیخ

 و و ا یجګر یس هیلها تاناوح

 1 ا هود «هاکرح سنص «نوق هدهج

 برق هعود ۱۰۰۰۰ یرلنامروا تواعس هردیر

 یدهسروینا و رلجاف ا راسو ,نایدنس .هشدع «بواوا

 رقم هح هتعا اک ندا دقق و هح هما طااسو

 كنار نالوا بارق هلحاس هروبم4_ لوا هدافتسا

 او هم رم .بولوا لئام 4غ اوو EEE ی-اوه

 لئاع هرلنو یخد یناضق هربط نانلو هدنسید

 اوه هدنراضف هرصانو دفص نالوا قاغاط هدهسا

 ۱۱۳۰۰ فلش عماج ٦٤ هداول لخاد هفده رب

 ناخ ۲۳ «رتسانمو اسالک ٩٩۰ «هسردمو تک

 ٩ «هزاغم 2۱۲ «ناکد ۲۱۸۷ ماح ه «لتوهو

 هن اار ۶۱ هاخ دم رک ۲ «نمر)ا د ۸ «هش ر اق

 هرددوحوم

eاج ماش سلبارط كنتنالو تورب  

 - رش هرتهولیک ۲۲ كسلبارطو هدنغ ۱ و

 شهر و نما هباضتر «بولوا هدصق ك 5 ةد

 راكد س . رز دیس هنصق ه.لح ی زکص اض «هد اسا
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 .رش بافت دارك الا نصحو اتفاص "هلاوش یماضت

 لت ابوج ٤ هلرغ ایس صح كنت الو ه روس ا

 قآ یخد "اب ی r ساب ارط سفنو هلنانبل

 اط یسیضارا .ردطاح هلزکد

 یخد یر و ا داو لزوک قاط ر یرضوط

 :رمما زا یادنب «بولوا تونم ار وط ااا
 لصاح هراسو هناتس «نوتوت «نافوص هدو «ماسيس

 ۱ یهزوق كراو غا نوتز راد_َةم لیخ رال

 رب كدتالوص# هراقمح یخد موزوا یروقو

 ندهعرنمو هرق ۱۷ ٤ اتق .رونلوا جارخا هحراخ

 -یسلاها هر دس ه رق هرلح ی زکصس تولوا ترابع

 ۱ فصا و ماسم قصن .بولوا ترا. ند ےک ۲۱۷

 مسقنم هنرایهذم مورو ناتسنورب «ینورام یرکید

 .راردہاکتم هلا یبرع ناسل یسهل-ج .ردنابتسرخ

 ۱ یک هدهجرد یح رب یس«بلها تائاورح

 هود « بکس ع رسا ءریکس غص «لوق هدهحرد

 هقن راع ندیک هباج ندسلبارط هردنرابع ندهریاسو

 «قرهلیأب هبمشرب نداضق زکص هرزوا قفلوا طبر
 وا لیهست یسهراج تالماعم 4.سهلکسا سلبارط

 هداڪ+ سنجرب لزوک هدنس برق (نومدیع) .ردشغل

 هلاق ندننامز رللهکبنف هداضق لخاد . رونلوا لامعا

 (هف یع) ىروهشم كا .رددوحوم ر هارخ قوح رب

 یخد یراآ كنلکیه هرهز هدنجا هک« ر ديس هبارخ

 ها

KE EE ۷بولوا » 

a ۹ 

 : شم و
 £ حس یا ی بناح « بول ريق ی هدنلاو

 حلق دهها نودوا و , هکر و لاد امرخ رب

 تاونغ اسو هدنرلازغ قدنخو دحا .یدبا شلسک
 باح «بونل و هدیهاتدتااسر ترضح تسعم هدنس هلج

 هدنسازع ردب «هلترعه هب هرونم ٤دم ھ4 ا

 بانج تفالخ .یدیا شلروس ریشدت هلتنج نديون

 ندا توش یامدا هدنس ه رام هدر لها ه دن دص

 تلحر .ردشلدیا دیهش ندنفرط دلل وخ ن هرعاط

 لقیشینایو ییناش «بولوا هدنشاپ ٤٤ هدیومن بانج
 3 دنک (امضر) سابع ناو هر رها .یدبا تاذ رب

 هشاکع ) هردرلشعا تاور هفرش ثداحا ندنس

 .ردندهباح ىخد (یونغلا ةاکع)و (ىلوغلا روث نم

 سم | یعقلا دمصلا دبع نب هشاکع

۳۹۹ 

 هلحأس «بولوا ق

 ۱ تر رد هر ره رس یر ی ۱

 ۱۳ ۶ اتم هدارهدبا داربا :ینراهبطخو ,

 ۳ شل تم یسهنانکش رفکر کف دنحوت نالوا |

 ۱ :Fe ضرا .«بولوا ندع یار عش

 ب هلي س هفالع و قشم نالوا هنس هراج كر

 کیا هک تاقالم ااحا هسهقوتعم .ردشلوم
 هدادغب ؛توللآ نباص ندنف رط یر كنود

 :ردندهلج وا تب
 ىم ام ندوعی له یرعش تيل الا

 لبحلا ةلص نم تاق ام عجار لهو

 ىذلا انسلح لثم ق نسلحا لهو

 لصولاب ةداعسلا موب هب انمعت

 ° ۰ £ “ د
 4 و ندفئا_ط ( قول | زناکع

 ۱هدهفاسم كل هلح ص چوا ندهمرکم

 زازا ر رومش۰ هدنداو ر یواح ینرل جافا امرخ

 ۱ هدهنس برع لئابق راسو شیرق هک.یدنایرب ریانو

 مه كرهدبا عاقجا هیاروا هدنرهش لاوش هرک رب

 اط رب هبلها لا بسح مه ءارجا ینرلشیرو شيلآ
 ۱ هدیصق لزوک لا یرلاذلبو ارمشو «فاوط یرلابق

 ۲؛بونازق ترهش رب كوب كب ظاکع قوس هاج
 ¢ ب ص ناسل هدظاکع قوس هوا ندتدامس تقو

 ۱۳۰ )۵ کج هرتسوک ناک کم دتنالبو تاس
 ۱« یک ینیدلوا ظفحو دقو دارا راهلجو مالکو را

 ۱ كمالسا دیحوت راونا و كشور یو هدهرص وا

 ثعایوا برعلا نب قرهلوا هدنمکح یسج هدژم

 ار ظاکف قوس .یدبا شعروق هنادیم رازوس
 ۱ دندارواو (هنمقوس) راب رع نداروا ی

 ندرازا چوا و ,كرهدبک . (زاعما ىذ قوخ)

 «یدراردنا عج ههم ا کده |یذ درک

 ٩ رلارق روک ذم لیکشت *یداب لصا كظاکع قوس

 ۱ ا r كرت بطلاب مالسالادعب ءهلغلوا یناوط

 ف
 دهفاسم قاخرف نوا نددادغب |اریکع ی

 ۳۶ ۱وا هل نیشرمو )
 ۱ ع ندنووحت «بولوا هبصق كج وکر ب ندنسیحاون

 ۱ مر طقسم كرىھاشم ضعب راسو كناقبلا وبا ندا

 ۱ .ردشفلوب
 ۳ هدام «یرکع ءاقلاوا »] ۱ یربکع

 E [۰هلیروس تمحاص هنسهدام



 نیفص «بولوا ندیع ناوست EE ترهث هل

 روم ینرکسص ك (هضر) ین ص بانح ه دنس هب راځ

 قیوشت یشراق هنیرکسع ماشو هب هواعم هژراقط
 ندنلامرا " (هضر) ىلع ترضح ۰یدردبا مس

 رو هتعحاسح ههوایعم نوجا شيا رب ؛هرلص

 .روص ینببس كن رلقطن یهدنمفص هب و اعم «هدنغی دو
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 و5 وا سهم رک تا » ت کیا نا ءایشا نف

 ۔یدیا شا انک | ذم

 ۔ ات ءاهتف رها شم (هللا دص وا

 E ا 37 همرکع
 نب نیصح لصا نع .یدیا یسهاوک كن (امضو]

 یرلترضح سایه نا «بولوا کولع كنمربغلا ری
 ط یحاص 7 نکا یسلاو هرص) ‹ ند وضد ص ب 2

 ندنسارسا ررب .یدشفلوا هبه دا ند

 ندنفرط یرلترض۔ سابع نا هيلا راشم بولا
 هسرتو میلعت هدهیعالسا مولع راسو تبدحو نآ و
 ..یدا .شلوا یهقفاو ملعا كننامز «هلففلوا

aتحاسس اشک | ,بولوا نکاس هدههرکم4  

 هللا دید «سایف نب هللا دبع .یدردبا دالب رودو

 (مضد) ىلع نر نسح ,هشیام «هررره وا ءرم نا
 زوج ینراکفا دلرلبحراخ .ردشغا تاور ن

 ك (هضر) سابع یا .رونلوا مابنا هلکقا یورو
 راد كر ترد ندنف رط یلع لغوا هدنلاحرا

 شلناص هب هیوام نی دیزب نت دلاخ هدنلباقم
 تا هرانند هر ترد فلک ك زکی ردب » یسیدنگا ۱

 «هدهسنا

 ىلع هيلا یوم هم دنا ضارتعا هد «؟كسیمروم

 ۱۰۷ .یدشعا قاتعا یتسدنک ,پودیا حسف ۱

 هلبا هع رشک عاش بودیا «تافو هدهنندم هدنخرا

 .ردشفلیق هدکلر یرازاع هزانج 8
 اشدن ناعع وا ۰

 ۳ ,E ل یا همرکع ۱

 كلهح وا روپشم .بولوا ندوات (یوز
 ( ماص ) تانساک رف یک یردب هدتیلهاج .ردیلغوا

 مف بولوا فراعتم هلرتموصخو شفب تدش هزعدنفا |
 -ر و ناما هیهلج نمدنفا ) اص ) نیما دیس هدهکم ۱

 ییاو كرا چوا رکید هجرت بحاص «هدلاح یراکد

A ۱۲۳۱۹۷ ی  NIE 

 هل هدلاح یرلت وا شلراص هبهبمک راتسا تح تانبداق | و تحاصف ۱ شو الا تف هش دش کا
 «بولوب لو هرارف هم رکص .یدیشمروس نامرف ین رالتف اسل ت تقالط 2

 هب یکرب نالوا تع نع *یهم هنع كرهنا هرم لحاس

 < هلغلوا راحود هب هن وط رفر یل دش هدلو و ؛شع

 3 صدنفا (ماص) لا لوسر ترضح هدرب دقت یفر دل" روق

 «هڪةچ DAE نگ ۶ ءكر هدیا راتب ین اپق ەتى راقای |

 شلک همالسا لوا و غ ةد ؛ شلک همالسا

 ثرالا تن مک اما یسهداز مو یسهجوز نالوا

 «بولک همالسا «هلکمریتک هبیوبن بانج دزن بودیک
 هدم دلساو : شاوا لخاد هنس ه ص ز ها نامه

 كب هدننارام هدر لها «بولوا یحاص لاح نسح

 ندرکا یا دص بن أج ٤+ كر هرتس وک ت ریغو یس قوح

 هیدانحا .بودیک هنحوتف ماش هدعب .یدبا شلروم

 لوا در هدنس ه را كومرب هدناورر و

 «بودیاقأراک ادفو تریف و یمس قوحلوا ندشنداهش

 .رد وص ینیدلوا شمرتسوک تایح فاذضتسارب هنادص

 یهاشم (بج ت ىلع نسب ) | هل کی
 ندانا « بولوا ندیع ءارعش

 هدنشاب ید هدناور رو ؛ یدبا یا همثوط

 ۱۰۰ .یدشلوا روک یرلزوک ندنتلع كعچ نکیا

 هفسلخ قوام هدنتس همس ۲۱۲ بوق وط هدنځ را

 مناخ ولاو ىلع فلدونا .ردشفلوا مادعا ندنفرط
 هدنقح مرک باح ا راسو یسوطل ادم ا دبع ن دج

 e هردراو یر هیح دم قوح ف

 یللاوزو ؛ ش 2 بلط

 ه دنتهح و 6 1 ندا افتخا تدمر صعاش

 ید ندننغآ «هدکدلروتوک هنر وضح ی

 وش هردشعا تافو لاحرد ء هلغعراب وق بور دکح

 . ردندنراعشا *هلج تري یارب

 فلد وبا انئدلا اعا

 هرضتعو هازغم ناب

 فلد وبا ی و ۱ ذاق

 هزلا لیع ایتدلا تلو
 برع نہ ضرالا ف نم لک
 هرضح لا نیداب ناب

 هرتفم موی اپیستکی
 «بولو یم“ د ر ندا ل ۱ یاد ماقر ندهآ

 - هكللاد_بع ن ءالع یرلفورعم كا

 .هدلاو نانلو لوط ,بولوا لت وم رضح کرد یرضل |

 ید ؛دنک « قر هاقصق ها



 ۱ ل ۳

 قیلاعت هدعبو تا یومالا برح نب نایفس ولا ینس

 بصن هنکالماط نرم ندیوبن بناج . یدیشقا

 ؛ شفلو هداروا هدب ورن بانح تاحر قرالروس

 رګ و رکب ایا ترضح «بودیا برح یش راق «هدرلهاو

 ؛ شفلوا اقا هدنكللمام نیرح ندنرلفرط (امهضر )

 یک ۱ و

 : )۱ هوره

 2 بش ( یناک روک

 هدنارههدنرئس دادفب وص كن دح ه دنخ رات ۸۵ ۰

 .ردشعا تافو هدنبرح هدیرعه لاس

 رهام ازربم لک حج ازریم )

 روي نب ناطاس خرهاش 2

 « بولوا ندندافحا كروجت ت خ رها

 . هه ] ینربخ قافو كد رهاش ««دااح یغیدنل و لکو

 كي غلا 2 اقا تم ءهد هسا شا دوعق هتنطاس تک

 یردار نانلو یسااو قارع «هک ¿ا طض یام

 شلوا یسلاو روغو « شجاق هنا كنازربم دم

 هدنراشک اشک كد هلارباب یراردار رخ وم .یدبا
 شعا طبض یاره « بودی قوس رکسع ندروق

 « کما دادزتسا یتاره راب ندهمک قوع هدهسیا

 هنفرط تشد راز هلا ےھارا یغوا هلو دلاءالاع

 ینافو كرابو ؛شلاق هداروا كدهنتافو كرب «بوجاق

 «هدهسیارلشعا طبض یتاره ندیکب .هعاآ ینربخ

 ندرهلا ءاروام دمس واو ندناهبرذآ هاشن اهح

 هدارواو ؛شچاتهروغ هلکرت قاره هت هلک جا موعه

 دنمسوا تام < بودیا افواخ هعفد چاقرب هلبلغوا

 ءالعو شلوا بولغم هدیسکنآ ندنرکسع كنازص

 .ردشع | تافو هرکصتدمر هدلغواهد۸ ۵ هلودلا
 یی دب كزنكولم هردتلاوذ ۱ ه و دلاءالع

 هاش یردار «بولوا یربخاو

 هرکی راد ندسوسرطو یسدس «قر هلاح هلغ هفادب

 اس ناطلس زواب .یدیشعا هدلا یررب نالوا ردق

 هجرت بحاص « نکردیک هنسهراحم ناربدلاج ناخ
 هکا طط یریاخذ هلفاقر نالاق یرک ندودرا

 ندروک ذم رفس «هیلاراشم هاشداپ «هلکعا تراسح

 ییاشاب ناش یکتا هدیمالشرق هدهبسام آ « هلئ دوم

 ین را هلک كل _نلغوا تردو تب هلو دلاء ال «درهردنوک

 « بورو ماتخ هنتم وک دا ردقلاوذو ؛شمرب دل آ

 هردشع | قالاو مض هب هام كلام ینراکلم

 . یدا زواعم ندای ناسقط هدننافو

 < ق نارا( تربم

 هجرت آ a «بولوا ۱ هلو دلا ءالع
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 ح ۳ زی را نا

 درک شوخارت یتماق نادقورس نایم
 ۱ هدز باقثا ییوزوم عرصم هنامز

 نكر ۳ یانمس هلودلا ءالع
 (دخ ندم

 هدناسارخ ءبولوا ندارمش و لوءف وص ریهآشم

 و رش كلم جش یم هدنکهک . ردندنسهیصق نانمس

 «نکیآ ہدنتمدخ كناخ نوغرآ رارب هل ینانمس ندلا
 ۱ | جش نانل و هدنادم ۰ هلکرت ینهوکشو هاح ٩و

 " قبرط « كردنا الا هنهاقاح ینانس ندلا فرش

 ۲ 3 جش 1 9 ه دء) و ؛شقل 19 ۷

 ۲ حادقم "2۳" 1 Lt فرد و و

 ر دشمزاب 5 ل اس ضع) رکیدو باتکرب هلسا ونع

 | «یدیاهلوا ملقع ییدعش « هرکصندنل وصو هلک هحرد

 هدتابقو یزوا و ءزغا كرت یصنم و تلود هل.تقو

 یکه بام قیمولطم .بودیا تدایع هحزسار اهد

 هردو ص ی دد « مدرونل و هدنتم دخ كالادارع

 یابروش .ءردشعا تافو هدنشاب ۷۳ هدنخش رات ۰

 * ردندنرامشا لج

 ینکدایآا تعاطب رکا هثاخ دص

 یکداش یرطاخ هک دون ناز هب
 اریدازآ فطل ز یک هدن رک

 یتک دازآ هد رازه هک ناز هب

 .ندنسار هرس ا |

 -وا قناسارخ لصا مه بتولوا ند ءالع

 دنه هدنل وا یرعه نرف یح ز کا ها یغی دل

  نیدلا ماظن حشو «تماقا هدنسهطخ دوا هلتع زع هناتس

 0 یدنب عیجد رب روم ۰ یدیا شا باستا های وا

 .ردراو یراثآ راسو
 "یزاف ناخروا ۳ |

 ۱۶۱۲ ندنسالف ی و ند ءالع

 هناربا كالام e کد هحاوخ هر «بول

 .دوعو ؛شعا هدافتسا ندنسالعفناروا بودیا رفس

 یسهسردم قدزا ندنفرط هلاراشم هاشداب هدنت

 ۱ هاقو « نکا هدارواو ؛ ش دلو | تصذ گشاد

 ۱« نەم » .ردشمزاب ره کیا
 دتا یرا ندلا 7 روهشم .ردشعا حرش ید

 ترفانم هتي رتب و هل «بو دا تئارق ندناذ و

 «یدشعتود



 دلش WAE ۱ نی ندا ا

 ندنسیب وذج 8 کات اس

 ین۲ لرو س N هدنس هطخ (نکد) نالوا ترا

 لوا كا هدهروک ذم طخ .بولوا یوم كنتلود

  اها یلفد . ردو هیمالسا تم و ندیا سدا 9

 بولوا .ندت سلا

 .دخ كام ر بهذلا قهر هدنما (هوکناک) ۱

 شلوا یرظان هبلام هناخ یافت دم ی راد

 ۷۸ ءهلغمردنازق لالقتسا هنسهطخ نکد«بودا

 باع او لوق هغازادمکح یل هجرت تحاص ه دن رات ۱

 ذاخا تبا ینرهت هکرلک ندلا ءالعو ؛راشغا ]

 اا
 تا هلن (

5 ۱ 

 تم وک تدم زواع

 .ردشلکر ادمکح ۱۸ رار هللا یدنک

 "اف ( دجا ۰۱۰ ۶
 E 2 1 یا ی ن دلا ءالع

 ATA وا یدک ین وا ی هدنمم تلودت ۱

 ۲ ؛ و و فا هب لو هاش دجا یردن هدنخ رات

 3 EES یوا تدم برق هب انس ۱

 نالوا فورعم هلباتدش هردشع ا تافو هد ۷۲ 1

 .ردثلوا یناخ نونامه غوا

 مچ | ثلان "ینمبم نیدلا ءالع
 zî عمل[ | وا es تلود روس یهو هدنس

 .ردیفلخ نبات هاش دا بولوا یرادمکح

 یزاف تلود سسّوم ها هبراا

 دوس فلاح نامع ناطلس اشاب نادل ءالع ۲
 مظعاردص لوا كا هد هرن ام تاود »> بولوا لغوا 3

 کک

 ناخروا ناطلس یزاغ لغوا یعغکیا هرزوا یرلتدصو -

 هتغارف اک چ ب بحاص 6 مدنکیردتنا سولح

 «كرهدیا باج هلبا حاحاو مارا لاک ناخرواناطاس ۰ 3
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 | ۳ ره ه دصا یادتا

 ۱ یغنح هلوا لئا هتلود ۳۳1 تی و «نکیا دن

 ۱ ۳ e اود تمدخ ء لخت وا رشد هنو دم

 ۱ 2 اى لبا یسیلاو دابآ تاود ًارخوم 1

 یی هنس نوا .یدشعا بیس (دابآ ناسحا) ‹ڭر هديا(

 | ام یخد یبقل نالوا قاود رشبهو یدیدنفا
 | ند بولوا یناخ هاش ییغوا .یدشع ا هظف

 | ناتلوا ناس

 | هللا انغو داهج هدننامز كنردب .ردناذو نالوا

 ۱ هدنلاح را كہلا و هاشداب « بولوا لوغشم

 دنر VY یل ار هنسرب هد هسا شماکچ

 ۱ ل €

 ٤ شعا هلاحا هنرب دنک یتروما ترادصو ترازو

 قوحر هلغل وا تاذرب لداعو رب دم و لقاع هلاراشمو

 هنناش یالعا كلود «كرهدنا عضو نب اوو تاماطن

 تن واعم هنردا رو تمدخ كور ك هنسسأت و ررقنو

 هرادا نسح یاود روما هنس نوا 0 ردنشعا |

 بودالاحم را هداغس هدنخ رات ۷۷ اد نتت

 كا هد هام تاو د یناونع اشا .ردنوفدم هداروا

 كور هدک ارتا ل اعاىق تقووا « بول رو هناذو لوا

 0 IA (انآ شاب ) هلسانعم كب افآ هردارب

 شارو ن اونهو همااراشم هلتسا دم و ٤ ندنکب

 کر نم هتروص (۱ ار

 و نیلا

 ۳5 یدننا ىل

 م رد رومشم هک ید ۱ لاج ند الع
 [. تعحاص هنسهد دام ») یالیبنز ) یدنفا 9

Et, « e » 

 ۳ هل رو و تعجاص

 یال ز

 - هدام« ال اءاطع » | ۰ 0۹

 |[ ۰ تمحاص هنس ی وج نردلاءد 3 ع

Ne۹ ۱ یروع نسح ن دلا ِع  

 اک یارحا هدنل ابح روغ لسن «بولوا یوم ۱
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 .ردشعا تافو هد ۷ .هرکص

 ۱ هاش نیسح ندلا ءالع
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  ۱ Oدا تام هدناقد ۶
 و : | یج ی اح ندلا ءالع

 كنکولم یاود نا_ ,ٍدلخ یرلزدلوا شا کشف

 کب تاماش زوریف نیدلالالج بولوا یسیجندب
 كہلاراشم هدنګ رات ۰

 قوس رکسع هنرزوا ا E هددانا هلا

 ییهارا ندلانکر ۳ كنفلس كرهدا
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 A م ندت دروس تموکح هنس ۲۱ ۰ رد دیس

 .ردشعا تافو هدنخرات

  eeیولخ نا ۱

 هدنل وصو هب هسو رز .یدیاتاذرب یحاص هب ذح «بول

 ندحاشم ریهاشم
 وا ندمارک هنظم و

 ه دز هک «ییرع ندلا ءالع نانلو سردم هداروا

 یعاسو هب ذح ی هجرت بحاص «ردشلوا مالالا جش

 7 هک ا راکزا

 لاحرد , هعلب وس یثد هنغالوق كني رع ندلاءالع

 كاش هدنک» دلک هندنکو «شلغب بوک نان تک

 «شعا رافغتساو بوت ,بونارق هننرلفایآ

 یلادص «بولک هتدامسرد هدمب .یدا شل ۲ ترانا

 دم ناطلس ملا وا ,ندنکی دتبا رکا هدایز م

 للو سام لإ رع لا راد ندنباح ناخ

 جش هدنرلۆدنلو هدساګ رب نوکر
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 ن دلاءالع ندننا دبص هردفوررعمم یخد هک د

 ءبولوا ندالع رهام هب اد
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 [ ن -رد تاذلاب هعند قوحو ؛شعا نيبعت سردم |

 1 ندنرلب دنګو

 ۱ ۱ «بولوا رم قوح هردراو ینلرش ریس ر ماع ان

 | .ردو ص یعیدلوا شا برق هنشاب یللا زو

NSSندالع ریهاشم (ىلم)  
 هد-ننطو 6 بولوا ی ند ءالع

 1 «دكرهلک همور رابد EE ندکد تا مولم لیصح

  ناطاس یلچ هدهسورپ ندنداح یتا ناخ داس ناطاس
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 ٠ یدبا شلیا ناسحاو تافتلا لان هلعاقسا
 ۲ هلبتفاهت كنيلازغ ماما هیهداز هجاوخ هللا هجرت بحاص
 باتکرب یواح یبهک [_ ۶ هدننس یراکفا كنام 6

 Ez دار هحاوخ بوروس نامرف ین رلمزاب

 | هلشرطناربا «بولوا ریکلد ندلاءالع «ندنفی دنلوا
 0 هد دمر ايو ٤ شا تدوه هرهلاء اروام

 قیرط «هلرابتخا
 ۲ هکدنف مت هنر ۱1۰

 ییتمدخ كزعاشم ض« <« بوما

 .یدنا شلوا كلاس هفو صد

 .رد«رخذ» یناونع كناتكر و دم .ردشعا تافو

 . «بولوا ندالعریهاشم ۰

 ۱ ا o ۱ ینرع نیلا ءالع
  ییاح دودشک هتندتسم همالسا تشم هدنرود

 ' هداءسرد و ندکد سا لیصحم اد هداروا «بولوا

 ۳ صلوا لخاد هنس ردن هقاح كنرناروک الم كر هلک

 لاک ۰ .یداشع | هدافتسا ندنسرد كکب رضح هدمب و

 ۱ ۲ دین هسرادم ث دل اراد هد ه رذا ندلبصح

 ۱ هحولباق هدهسور ارخّومو یدیعم كنيم ن دلارغف
 جش نکیا هداروا .یدباشلوایبردم كنسهسردم
 كواسیخد هفوصت قب رط هللاستا هب یتولخ ن دلا ءالع

 «هدقدنلوا در«رتندلوبناتسا هیلاراشم حشو ؛شعا

  هداروا , كر هلب ردنوک ه اسم کد هجرت تحاص

 ارد ندهمکآ قوج «نکیا لوغشم هلسیردن
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 ا رو ؛شفلوا بصن هاوتف دنسم هدنخرات
 ۰ «بودیاتافو هد ۱ «ه رکصندکد تا هرادایناوتف

 و هئس هسر دم هساع هلا هفظ و ینوتسم « هلللح
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 هدشدحو ریسفنو هقف رد نفد هنسهصوصخم |

 1 ی ا نا وا قاتا ۱

 ینا ناخ دیزاب ناطاس

 «بولواندنسال۶ یرود ج نر دا ءالع

 رکسعنضاق لوطانا .بونلو هدرا است ضعب و ؛ شعا 1 ۱

 تاسداو هیعرش مولع .یدیاشمثیچردق هنسهباپ ی

 هردراو یسهمشاحرب هنحاتفم حرش كنریاحرح فرش

 ی س هداز یوانح )

 ءایداو الع رمهاشم ( دم 1 ئ ن دلا ءالع
 ۔ وط هدهطرایسا i ۹۱۸ ٠ ندهماغع ۱

 ربسقت و اح م نیدلای £2 هلا لولعم ندلا یو ؛ ین ا

 لندن ره ءالع ریاسو ندلانانس یسشخ یواضم ۴

 ؛شلوایسرد دمعم كراسر دم ضع) كرهدیا هدافتسا ۱

 قفوم هنسرت هلک *یداوحو لئاسرض«ب ندتقوواو

 نانلو رکسملایذاق تقووا ینرب ندرلنو «بولوا "
 هدهنردا « هنیرزوا یا مدقت هبیدنفا دوسلاوا
 و ك ەزه هدهسوز هدعب هنسهسردم هبماح

 شفلوا بصن هنر هسردم اش اپ مسر هد هیهاتوک
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 لوشاتسا « هنردا هسور <« قشمد هلیس هرص و
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 e هدع لفاک هللا ناق ققنا

 دیدج دیدجا مويلا ف قزرلاف
 هتقفنا اك تکی لاملا

 دیزوسف هءام حزاپ بلاک
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 لضف . ردشا تافو هدکوت هد ۷۳۲۷ «بوفوط
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 : ردندنرامشا لج تب ییا
 دوسح باغ یذلاو اتع تبغ دقل

 دوش كاذنم ترتخا ام ىلع تئاو

 الی كا دع الح الاح
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 ا ںی | هاش ىلع نیدلا ءالع
 - ارادم»> یسهطخ
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 - ست هحاوخ هدرا ۷:5 و ؛شلآ نادنلا یام
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 . ردشعا تافو هدنلاوا ی رعه
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 ۳ ۱ یراصحح وف لع ن دلا ءالع

 0 همالع «هلتع هنتهج نارا «بولوا ندنس

 شل و هدنرلسا ردن ا

 ۳-۳ هدراکاسر دم شب هدنندوع هف رطوو

 كني اح رح فرش كىس و

 هک «ردراو یتهشاحرت هنحأتفم حرش كف رش دیس

 ۰ رددهاش هنئامولعم تعس و

 ی ۱ هاش دامع نیدلا ءالع هب ك ۹ ع ۰ ۱ نکد كناتسدنه

 یردب هدنح رات 99 .بول وا ندنکو لم یسهطخ راز

 لداع لصاعاو ؛ شلوا فلخ ههاش دامع هل حق

 هس ٩ ۰ یدبا ش دعا 7 ییسهریشم» كماش
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 «بودیا تافو هد ٩۳٩ هرکص ندکدروس تموکح
 دل وا یناخ هاش دام رد لفوا

 هنسهدام « یرانف «| ۳ 3
 ف ن دلاءالع
 ۰ هلروس تعجام یراق بر ءال

 ا اک نامهرق 5 8 | `
ee۱ یامهرف ندل  RROD, 

 هدنضار منا فی هیق و لس تلود ء بولوا غوا كنام

 ؛شعا طبض یقته>ح هس و ن ناسد نامهرق مولا یردب

AYناطاس مرد: ا هجر بحاص  

 لرم ییدنک راع یا هلنا نا ا
 هدهسور « قر هوا ربسآ دو يد یغوا کیاو

 < صیلخت ندنف رط ثكنلروع «هدلاح یرلفدلوا سو

 . یدرلشفل وا هداما هنامهرقو

 )| كچ وک نیدلاءالع

 ثالم «بولوا یس درد نوا كک ارتا نامالغ نروس

 (س فرشا كلم )
 ته ود 2 هد ر٥2

 ار .ردیدنر ۳9 1 ن دم ندلارصات رصان
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 تايغن) ۳ لوا دلاءالع
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 تكنلکو لم مور هقحالس روس تارک هدنل وط ان و

 سواکک ندلانعیردارب نالوا یناس.بولوا یسیع وا
 «هنرزوا ینافو كن ردار ,هدنشراا ۰ هدننامز

 رادمکحرب ردتقعو لدامو ؛ شا سولج هتخت ندسح

 .الصاو تاراع:هعن هدنکلاعو هنعق رارب یلبخ «هلغلوا

 مک ینرارهش ساويسو هنوقو ؛شلوا قفوم هناخ

 و نادک دروس ا هنس ۲٣ .یدیا شا

 شعا تافو هد رق یدودحرلمور هدنح رات 1

 ود لوا یناخ یا ورضک ندلاثایف یغواو

 0 اینا داشک ندلاءالع نیدلانع ی
 ( لوا اه ءالع ی ورضک ندا

 «بولوایرا یش: نوا كنس هلالسمور هقحالس

 یتافو كدوعسم ندلاثابف یردارب هدنخشراا ۷

 ؛شلوا مور کاح هلینامرف كباخ نازاف « هنرزوا
 هلرانات رکسع «بودبافارحا ندنتعاطا ك رالو غم هدعبو

 ااغ هرکب وا روصم کالم یرد

“o34 سا | 
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 1 دذک ام لیخ د ما نسح ۰ ردبواح نح رات

 2 ردندنراعشا 4 تاب ۹ وش .ردشمر دشت

 كل ع

 Eo كرلنون « هرکص ندکد تارا هر اح قوحر

 ناطاس هردشع ا تافو هدن رام رات ۷۰۰ ءبوشود

 ۱ :ردناذوب نروتراماو ملعو لمط هب یزاف ناح ناھ

 | .ءهلغلوا مدآ رب زجامو ماظو هشس ندلاث اغ لغوا

 ثراو هقشد ندهلالاس ء قرهناوا لتقف هلق افنا تیاصا

 ۱ میسقن هدننییاصا کلام مور هقحالس «ندنهب دلوایخد

 ۱ سست هناشع تلود ارابتعا ندخراتواو «شغلوا
 ۱ .ردشعا

 | دمت ندلاءالع
 ۱ یردب هدنځرات 1۱۸ «بولوا یسیجفدب كنهبلبمامسا

 ۲ هدناتسهف (-- دناوخ )
 هی دحالم نروص تموکح

 ۳و :شلوا فاخو ثراو هنسخ نادلالالج دناوخ
 ۱ نبوت نوهامرح 2 رک كان یر وه تام وک تدم

 3 هد را یکدشا هلب رکسع لوغم نالوا هدنتداق ت

 ٍوط ندلارصت هحاوخ ريش همالع .ردشملوا لوتقم

 ۱ كوب «قرهنلوا سبح هتولا ةملق هدننامز كنود ىس
 دالب نوتو یهروک ذم ٌهعلق رللوذم هدننامز ییغوا

 ۱ هردشلاق سوبحم ردق ههجمئدا طبض یی هدحالم
 ا تدیارا ءالعو ارم

 کلا اعالاع
 ۲ دل شدلوا لرتسوش ۱ كلم اءزا

 ۳ كماعن ی یسهدازمش تانایعه اش «هلتلحر هناتسدنه

 ۱ هدنابهآا > بذهأا ۳ و دوم ۸ یدیشلوا یملعم

 ۱ طارص » یخد راد هبحاو تاتا و « یدماا راونا »

 ۲ راس شا لیخرو نیت چ - وا هلب رل اونع «طیسو

 1 ۱ ارت .زدزاو را ا

 . دنک باوخ لک رتسبرب وت مشچ یا
 دنک باتهم ریس زورب وت فلز
 درا بارم یوسپ سک همه ارور
 دنک بارعحب تشد وکو لآ مشچ زج

 ۱4 یزبرت — كاللا لاج ك كيالع
 | .ارمشو نطاطخ ریهاشم تارا

  یسهدرک ان كيسامهط هاش هدزیرت «بولوا ندنس

 ۱ داروک ذم رهشو هد ( نامز بحاص ماقم ) نالوا

 . فعحمجاقرو یرهباتکو هحول شیپ هدنعماج دسم

 ۲ یر ندراهحول روک دم .رددوح وم یارش

 تسا هداد ناهح همهزا ناهح یادخای

 از لعاب ناوک هجا مخ
 دنرا رک د نموچ ناکراو رثخاو رپیس

 ینادنعم یو یریبد شیوخ دودب
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 وش E ندناعسا هلماک تراهم هدقاحا حو

 نکء رظن تراقح ےشچام عضورب
 تسا هدناشت تسع هربت كا ارام

 دملا لب ذهلا نب د لب دهلا ونا ۰ 3

 0" ا ۱ فالع ۱

 داراو هدهرظانم ۰ یدبا یماما كالازتعا باعا کک

 هدناب و , بولوا هدایز تي یتراومو توق 7

 ءالک یسوجم رب هدنعسا سالم .ردراو یالاقم روپشم

 - هریتکهرر ینهچرت تیاص هللا یشک چاقرب نشت

 « قرهلاح هبلغ فالع < هلغم رب دشرت وط هب ثحاىم ء كر

 ؛ نسل ا سالم موق جدا مازا ین رلفلاخ

 باتکر هلشاونع « سالم و هجرت تحاص هلتړسانموو

 هد ۲۲۰ «بوقوط هدنګ رات ۱ را تما

 ۔زوک هدنرمع رخاوا ی هد (یأر نمرس)ا

 | لو نمروک یر.
 ال زحام در

 هت هدهسزا شلوا ز یاس

 ۵ ےس هک كتتالو هرن وق ۱ الع 1

 قرش هرتمولک ۱ ۰ تن هبلاطن 1 و 5

 باح كن زفروک هبل اطن | SD هدم سیب ون

 هنا كزکد «قرهلوا هدر لحاسو هدنسدق رش ۹

 E SL كنور ر قااق شعازوا

 - اها ردق ۰۰۰ «بولوا هلکسا و هبصق رب یزک ۱

 ۵ < یسهسردم ٩ « ید و عماج E ىن |

 هرلمور هلرړتکم ناردص رو هدشرر «یس بسی

 > یتکم یی انوجما ثانا ی روکذ یرب صوص

 هردراو یسهلشق رو یاجر « یناخ ۲ «یسشراچ
 ك یس هر ظنم ندحراخ ,یلذغل و هدرابر لئامهیصق 1

 .ردرظتنهرقو زاط یراقاقوس ا وک

 -هعاق زب مدق هد ا «بولوا طاع هلروس 1

 نالوا یهرطاخح كا هحاروا ینایل هردراو ید یس ِ

 هني «هده سيا لکد ظوفحم ندنرکزور یر بونج |
 زوز کس یدب هدهنس«بولوا هاکسار هاکد راح یلیخ

 یرلج افا راسو نویلو لاقترو .رردبا دشودمآ یش 1

 بولوا ینو ص كز هصق PERN یرا هاب یواح

 كنعتوم هنالع .رلردیا لامعتسا ینرلوص جم رهص

 3 هدنمس ۱ یوم تا هدعءدق نامز «دنفرط تسوا

 ینیدروا هدزکد بوردباپ هملق رب یسٌیر ناصروق

۷ . 

 ؛یدردبا ظفح هداروا یعانغ یغیدلآ ندنناغس

 هوس دوحوم مویلارلن اصروق ید هدنسق زکدو

 یر رلناصروق موقع ۰ یدبا راو یرلهزانم رب
 ندقدنلوا لتق ندنفرط سورتید نم و

 سویپمو ندنرارادرس امور یخد یس«اق رم

 .هبقوعلس نیطالس مور .یدشفلوا بیرخت ندنفرط
 ین ات یبهمالع لوا دایک دلا ءالع نخ

 تمهقوح هنسدقرتو رامعاو ؛شعا میس هلتوسز هنوسا

 .هیقوعلسدالب و روم كب هدرلتفو وا هّالع «بودیا

 ۳ قو هّسالع “الا یسهکسا تالشبا لا كن

 هلکمرب د شدت رلي ضاق یه رف یداوارب مات اکو

 .ردرومشم

 ه دنق رش یاهتنم شزخارحس هک یساضق هّمالع بس

 لاءعثو "هل مش ساق ا "ابر ,بولوا عقاو

 كنت ال و هنطآ رش «هلغاحس هنوق ندنتهح قرش

 هردطاح هلزبکد قآ ید ابونج .هلرغاعس لبا چا
 - «بولوا یواح ییهیرق ۱۸ رنارب هلیسهیحان دافوتم
 ی 1۱۲۱ ندرلنو هک ردراو یسلاها ۰

 "الماک یروصقو مور هصهذم ماکتم هللا یر ناسا

 تدنم هدهسدا قاغاط ,یسضارا ۰ ردکرتو میلسم

 «یادغ «هرآ «بولوا یساوھ لدو ىا

 هویمو ندهراسو نوتوت «ما-سیس «یراد «رصم
 فی هیصق ءردراوینالوصح ییخ ندنعاونا كرل هزبسو

 «نوه ,لاقتر و هدناحاوس راسو هدرا هاب یکه دنفار طا

 است .رولوا 57 یخد رلهوبم لثاع کوو جرت

 عطق نودواو هتسارک یلبخ «بولوا قوچ یرلنامروا
 هل عیانص .رونلوا قوس هلحاس هلمسهطساو راهناو

 -رابع ندهضاید تالو مو ندنیس هداع-و اکو ی

 ۱۳ رس ۲۵ > ماج ۲۰ هداضق لخاد .ردن

 .رددوح وم چ نا باکم ۲۰ ءهسردم

 «بولوا یعما كاذ چاق رب ند ها ۳

 یرمامل دال ن .مقلع)ىرلفورەمكا ا

 نديواق * هل ومو قد همسر ی فارثا هک« رد (یالکلا ۱

 «هلدادئرا هدنساننایوس بانج تدوعندفتاط بولوا

 هنسهلیبق ءهرکص دوس باذح تلحرو؛شجاق هماش

 هیرس لالب روس ماعا ندرش دص بناح «بودیا تدوم

 « گر هلکه مالسا ند ہک ؛هلغلوا ریساو بولخم ندنف رط

 رومأم هناروح ندیقوراف بناجو ؛شعازق لاح نسح
 هردشع | تافو هداروا «بولوا ززجم ن همقلع)



E 
 هلال برش شک ندو یا یدلا ینانکلا

 هلرکسع هدىقوراف بانح تفالخو ؛شلروم مانعا

 دبش هداروا رارب هل _هتیعم 6 كر هل ردنوک 4. .ثبح

 رددوا

  ۳«بولوا یسعکیا نوا فی هرم كولم
 . MAE Aدف ۱

 هدنسهرا ثاات رذنم هلا ینا رذنم

 ٤  ۴ 0د ا ا
  ۰ ۵رس

 هللا ده «بولواندث دح و سس 4 همعاع

 یدیا ندناحا كدوعسم نع . ٩۱ تافو هدنحشرات

  ۳یناناشلادیمسن نسح یع وبا ) ن دا (

  ۰ 1۷«بولوا ندارعشو ايف ربهاشم

 هدلص ومو شو ه دنس هبصق نایاش بات هرکی راد

 رزوو ءزدیک قوح هدادذد ۰ یدیا شلوا نک شم

 رولوا لئان هنناسحاو تافتلا كنهربه ن رفظااوا

 یدیا ۰ ٥۹۹٩ تیب وش . ردشعا تافو هدنخگرات

 هدیصق رب ینیدلوا شال وس هدنقح یی وا نیدلاحالص .

 ردن دنس :

 ارفصلا كتارب ادوقعم رصتلا یرآ

 یرحآاهب تذاق اتدلا متفاو مسق

 هصاشو هدا ندنانغمریهاشم هر دلا ماع

 نوراه لصالاق بولوا زیقرب |
 هددادش ,هلخلوا یسهراح كر ندنرازبق كدشرلا

 اروا كرهدنک هبهرونم ةنیدم هدعبو ؛شخلوا هربرت

 ؛شلوا هفرامتم هلیبقا هندم هلکځا رامشا بسک هد
 ندنفرط ثاا نحرلادبع کاش سادنا تر, انو

 تام سلنا یر ی و كنار
 ۰ ردم مک هه

 - هدام « (رادلک ]) اشار یقعصم 9

 1 ۰ هلروس تع>حاص هنس

 كنب وص لماما هاش ۱ مک ا

 كنسح نوزواو یهدلاو -

۱ ۳ 

 هب یل درا ردیح جش ندنفرط یردب .بولوا یزق
 ناطاس یراردار هلا لیعاعما هاشو ؛شغ وا چور

 .ردشمریتک هیاند یی“ ارا دیسو لع

 - او ین اغ یری نرق ید 0 ارعش E ھ نرو توا

 : رد كاد یا ندنسز ] 9
 كنج قیطل ندناضف «بولوا لی هردا یسک رب

 - ردکن وا تب وش «رددجا یمساو رد.اغوا

۳۷ 

 . نوشلوا دارق یی ورس نچ هک نیلاص نیلاص

 ءردد# یمسا .بولوا یهنرداهن یسیعتکیا
 .روک دم رهش .ردراو ینرهش هلکغد هداز یمرو

 رنک وا تاب وش .یدیا سردم هد

 ك ةشع باتک ی رەد لح ناکشم

 رایوس نیالوق هسروروا مد رش ظعاو

 ۲ ىا (زیرضلا ۱ یدسالا ناولع دراطم نب ىلع ن) |

 ۱ هردشعا تافو هدرا ۸ ءبولوا ندارعشو

 ۱ :ردندن رامشا *هلج تس يا ر وش

 ردبلا ما داهنلا سم ما كهحو 1

 رخ ما كقيرو رد ما دلرعث و
 ایصلا هعرت نصغ ما كدق و

 ۱ رعس مآ كينفج وشح هارا متغو

 ۲ یزافناخ ناغع ناطلس رود ۱ "او لع

 E «بولوا ندناشم ربهاشم ی ل

 1 هردیشلخ و یلغوا كابا ساع ی [شاب نقشام میش

  ضمب راد هکولس قبرط «بولوا تاذ رب هّلاب فرام
 9 از هدنرف هنساما یدقص .ردراو یتاموظنم

 ۱  .ردهاکتر
 7 2 ارش یناغع یرعه لرف یح وا یولع

 ۱ :ردمصاخ كباد ترد ندنس

 ۳۰ او یرصک «بولوا یللوبناتسا یبیجترب
 رلباتک قوج رب هلغل وا یلعخ نسح ۰ یدیا بوم

 :ردکتوا تب وش .یدیشا خاسنتسا
 مزاد لد بابک یو رک  هشزالآ
 مرا نم هلاخ ےب راب 0 یدزمشا

 یزرد «بولوا یللوبناتسا هنب یبیمنکیا س
 نازخ تب یا وش « یدبا فورعم هک د هداز

 : ردنادنس هد مصق 3 یناونع راو

 راهب و نازرخ بول وا قوعمو قشاع لاتم

 راذع هلال راه یدلواو یدرارص نازخ

 ۳9۶۱ ۲ هره تنا رکف یتامد نارخ

 راک ا یا رخ رول وا كاع راهب

 ٠ هلک دیلغوا ناکی «بولوا ی هسورب ییسحجوا س

 هل یک وطب «نکیا بوسنم هب ی قا رط هردرومشم

 یرانشا زما تح» و هن اشی ورد .یدیشهلکچ هتع ان

 E :؛ردکنوا تیب وش هردراو

 ردشانس اقفح مک گاتیئد یابند راد

 ۱ ددتاکرا راهچ مو البو دردو تن

 دام ناطاس «بولوا یلهسورب هنب یسک درد س

  هلساوتم « رک تفه» . یدیا ندنرلحدام كباخ
E“ 



 تیاربا یارعش یاسا .ردراو یسهموظنم 1

 هلوا كرالاس هلفاق رظن لها ته 9 ی د ادخ ایا ما :ردکتوا تییوش .رددیلقت

 -ارعش نارا (یناشاک رهاط دم ربم ۱ یراع 1

 مدنامژ نایلس هاش «بولوا نت

 ۱ ۱۳۲۰ «بودارفس رک دنا ۱

 دادح » هلناود رب بت و ؛ شعا تافو هداروا هد

 ههو وش ردشمارب هع وطنم هلسناودع «

۳ 3 

 ول هاک دبض ؛یدحو دوشیع یتک ماد

EEول هاکت هبشاع دشکیم قرب  

 لم فیکو راج فرط لک شوجو راهب روش
 ول هاف ماق اک نم ئاه یاه هر رڪ

 در8 کت بلاط یا TE نسلا وا ) 4 ع

 مرک یک ۳ ةرقلا ےشا ۵ ن بلطلا

 ندءرشبم "ءرشعو ندهباص (هنع لا یمرو “هجو 3

 «بولوا (ماص) هللا لوس بانح دامادو مبار هم 3

 واو بقلم هلیرلبقل ۱
 و دانکع هلبرا هبنک هلال وسر وخاو فا

 .راربد ید ادخ رنش «ت الو هاش لنادص هاش

 بلاغلا هللا دسا «ردنح « ین

 هدم س راق ۰

 1 هنس ۲۳ ندنرڪهو ۲ لندیوت باح تب

 یګ درد كیااط وا .ردشلک هاشد هدهمرکم 4 ۹

 انس ندرابط رفمجو لقعو بلاط «بولوا لفوا
 ۱ نوا لدن راب دنک رقعح . یدیا كج وک

 ےئاھ نب دسا تن همطاف یسهدلاو .یدنا ك ویب شاپ

 - ص بانج هلهجو وو «یسهداز مع كنبردب «بولوا

 ینوکی کیا تون تەب .یدیا یعشاه ندنبوبا یفآ
 تیم وک اه زکات (اعضر) یریکلا هم دخ ترضح

 ناعا قرهلوا یجنرب هدننیب لاجرو یعدیا هرزوآ
 شم ردوا فرم مااا فرش 8
 ترضح ناک هناعا لوا كا هدننب لاحر كنيخروم

 ترضح یرلغا ناب یتفیدلوا (هضر) قیدص رکب ابا
 هلیسلوا ېم هدنشاب جوانوا تقووا ك(هضر) لو

 یسالوا دودعم ندلاحر

 رس مش یغیدلوا مدقم ییالسا كردیح بانح هقول

 «بولوا قم هنس هظحالم

 هلریمصت یر شهدا ) ملص ) تاتا اره هرد

 لع ترصح «هدنرقدروس ت٤ لع ههرونم ةتدم

 _ یردوما شب و ماست هادا یرلتناما ضع ىت

 راس بوقار ا هک اا كءا هوسن

 نوک یسنربا .یدرل-شمروم هیصوت ینعای هدنرلقا

Vo ىل ع 
 ,هلتع نع ايشام ههرونم ندم هدکلرب هلی هلام
 هنقآ رلن اتو و یرلفاآ كرام هدن را وص و

 هدنرلانع قدنخو دحاو رد .یدبا شمالشا

 نکلا «بولوا باصم هدن هل و ۲

 زکلا .یدنا شلا هم رح ۱

 كتيب لها ندیوس تااح بوش و هدنسانع و

 هدناوغرنک | . یدنا شلعارب هد دم نوی“ هظفاحم

 شا زارا تربغ

 ۳ نوا ھام همقو دحا

 هنتب افکدی تب اضت ص ترضح (ماص) هللا لوسر تار

 لزا هعرک تآ چاق ر هدنرلقح .یدرول رو میس

 راسو تجصو تلادهو توا “و مرک «بولوا

 ناهدو ؛شاروب ادو فصو یرللج لئاضف
 قوح ر هدنوضت ص باذح قح ندیهاندتلاسر كرایم
 عو ملعلا هدم اا» بول وا رداص هش رش ثب داحا

 نم لاو بر هالوم نەق هالوم تشکر نم و « اهم ۳

 .هلج وا یرلشرث ثدح « هادام نم دامو هالاو

 هبا هعند کیا نمدنفا ( ماص ) تاک ف 5

 هدنر 2 < هدلاح یرلقدروم دّمع ةاخاوم هد دنا

 دقع ةاخاوم هدننیب یرکید هللا (هضر) لم ترضح

 وا شمزوس ههر الاو ااو شا تن » ابوخ
 3 مدنفا هاندتلاسر بانج درد وار اةوئوم یرلق
 یا ممضر) یسحو نسحو همطاف هللا لم ترضح

 یماحو قب دو » ۰ گر هتروا هل رابه د كرام

 یرلقدرو- « اریهطت مه ه رهع و سح را مهنف بهذا موالا

 همطاف یره جوز هللا ىلع ترضح « بولوا مول ءم
 تاب لها نیسحو نسح یرالغواو هللا لور تش

 مایقلا موب ىلا هلیمان ین لآ و«راردیا لیکشت یی,
 .رزوناوا داب هداعدو زاغ ره ندف رط نمّومر ره

 نیفکت و لسف (هضر)یلع ترضع هومن بانخ لاحترا

 بولوارتأتم هرم یرابدناقارفولودشم هلزبوجتو
 ردق هنرهو ؛ شمامهنلو هدنراهرک اذم هفیاخ باتا
 مازتلا یتغیدلوا كرل دن تفالخ قح یرارادف رط

 ارات كون تبویف < هده-سرل دیا هد ا

 «ینوک ىجا وا یني هحالپوط ینرلیدنک ندنت
 نب رم ترشح هدمو هقدص رکب با ترضح

 هكژ ورا ترضحو ؛ شا تعرب 4( امیضر) باطلا

 ناه هنر لک تفاللخ صا ۳ قدالاح را

 ۳ تر ر ناط ا شا ررع



 ی ل ع

 ۰ بويون هدتفل اخ هنو کر ۍځد اک هتفالخ

 هرواشمو رم دن و یر یخد هنح وا ثك.سلاراشم ءاّماخ

 یثراف هنافع ترضحو ؛شفلوم هدتنواعم هلراطخاو

 تقو قدتا تماخو رک شا بولاقوح نایک اش

 کوا كنلانفو هن حالصا .بوریک هبهرآ ت ذلاب یخد

 شعثلا هل
 ٩ شا فرط ر یی هلئسم ؛یداهلوا شمامردشیر

 هنا 1 ییمرکا نیطنس یر هدیدروت تاو

 . یدنارلش | اقلا هب هرطاخم «بوقوص

 ترعه هرکص ندننداهش دل (هص ر )ناو ترضح

 یجم ۲٩ ټو

 ۶ اب انس نایک مکح ن ناوصو ؛

 هططو ریز ترضح .ردشمک هتفالخ ماقم هلایومع
 لب ندرلن دنا تعسلوا لا هنیرلپ دنک ( اممضر)
 ی (هضر) نام ترفح ك (هضر) ردیح ترضحو

 یس یرلقدلوا

 هتاداسفا ضعد هساصت ره «نکیا شمروک یدوحو

 شعءروم فرد نوحا قمراتروق

 نانلوب هداروا « هلتعرع ههمرکم ٌهکم ء قرهلماق

 ء كرهشار هلا (اضر) شراع ترضح نینمّولا ما

 ردح تانج « هلسافدا بلط یاق فا
 هرص) درکار هلا املاراشهو «رادتا هتام اع نالع)

 یربخ و («ضر) ییع ترذحو ؛رلشعا تع نع هنتهج

 ءربار هلنشمناع كنم رلترضح یراصنابوا ایا هما
 ها کوا كنلانف

 تعنع هقارع تاج هرص یر «ةرآ 2 هرزوا كا

3 
 3 روس ب 2

 هداما بور دناق ین راب دنکو 6 قلآ

 «بولوا قالم هن رلب دنک هدنچراخ هرصب قحا و؛شعا

 هدهسدا شغل و هدساقلاو احرو دن و میهن ردق هنره

 1 بوس هلرا ردتقم هکمرکآ زاو ندنرلتر

 هيرا نالو عوقوو ؛ شلوا رو و هب هلباتقم

 ترضح «بولوا دیهش (ادیضر) ریبزو ىلط هد هولا
 1 لکشم یعرضو 1 كب هسا ) اهمضرر هش اص

 رارضأ الب هلا لاح جوک

 هلی و تمرح لاک ندیوضت م بناج دا هلی
 رکب یا ن دش یردارب ناذلو هدیردیح تیعمو

 ءند ند دل وا شما ههود

 ی ةن دم و )ا .مضر)

 لاو 0 ¢ ا نام ۶ هءق و و نالرا روهه

 7 ا كك ھر و بوناو

 و كن ام ترضح نام یا ن

 شهروم ذاا رقم یهفوک «قرهل هن | دم

 هبواءم نالوا ش

 هل سادا باط ب

 نالوا

 ۴ قافنا هدهر ودم هم ف

۳۱۷۹ 

۱ 

 یک هیوام نان و هدازازت اذ داد ۱

 رد لرسم مد ید ینو (هضر)یبع ترضح

 FER ندلطاب یاوعدو «نوجما قالوا بيس

 ۱ «شمزاب رلبوتکم روم كب هنسیدنک <« بودبا یمس
 ۱ ورم .بویمر و هدناف ء هد سرا شع و رلمدا هب هرا و

 ۲ تارف هیواعم هلیسارغاو قیوشت یخد كصاسلان
 هرفورک اسم هلمداىق لروعالاوا یرغوط هنسیداو

 مانعا هب هل اقم هلرکسع ند و ص باجو؛ شا قوس

 ۔وم ینرکسع ماش بوک بلافرتشا كلام نالبروس

 هدس زت ی شەراقىج ندنرلەق

 تی قفار زسوص یرلیولع «بوتوط یتارف «كرەدما
  دئوط یعقوم مان (نیفص) هددرق هقر هلیسهنارادغ

 .هدنرلتد هدنوک زو هد نګ رات ۳۷ هداروا «قرهر

 ۱ (هضر) ىلع ترضح «بولو عوفو هب را ناسعط

 Ee ندنرکم هبواعمو ۲۵۰۰۰ دنر و

 | ها ص قوچرب هدنرلچ ماو یدک ۷۰۰۰۰ امج هک
 نالوا دېش ه دن ورضا سم باح تعم .یدلوا دېش

 هوم 1 هدهسرا

 رسا ن راع نانلوب هدنرلشاب ناسقط هدننایم هب اه

 هیغا هفرب هساا ثنادو .بوالو یخد یرلترضح

 نرم ثٿ دحر هدنقح یفحهلوا دیمش ند فرط

 كېلاراشم «لدن :دب دلوا یول ەم كلی لج «بولوا راداص

  هنرلجوا كرلقاز صورو هواعم هاکهروشود روتف

 ۱ ینرکسع كنباقف ترضح :E ینارش فعع*

 ۱ ترضع «هاکءوشود یتسهلبح كعا راجا هغمامروا

 و مکح كتمصخ راجات «نکیا بلا (هضر) ل

 ر وح هلوف کت ك٤ا هلئسم لح هل س هطس

 1 دردشاوا

  هدننب یرکسع تیام بانج رارقوت و

 ۱ ید لدنسهدوجوم دونج «بولوا بجوم یهقرفت

 هناورهن ,قرلبریا هلیساوعد كالبجراخ یشک ك
 رب دشو راق داسف هل د الب برو : نشاط ی رغوط

 ۴ (هضر) ىلع ترضح < ندنرلقدلوا شمالشاب هغم
 هنرزوا كرلنوب ندهعا لح یی هلئسم هب و اعم زونه

 E هلرلن و هدنګرات ۳۸ «بولوا روم هکءرو

 یژړک او بولغم رلنوب هدهراع نالو عوقو هدناو
 ۱ هردرلشءا رار > یرلن الاق ءبولوا لوتقم

 رامکح ندنرف رط ردق هره .هنرزوا رارق نیرو

 هبواعم «هدهسیاشل دریک هتارک اذم ءقرهنلوا صف

 باج ص املا ن ورص نانلوا بصا مکح ندنف رط



 .راقی:رو یرمشالایموم نالیروسب مازع
 بویمهلوا لصاح هت رب ,نوج": دنیا

 ثكننارفح نشو هلا لوسر (هضر) ىلع ترش

 : دارا ندفاصناو قح .هلماود هنبقتسم قیر

 اط ر «بوشود تواخرو هقرفت دنر ء نادن

 نادلوا یدحالصو قح چه یک هواعم هد یر

 هش راکدرو اضطر هنش رط ات و هل اکم هلص خرو

 ندفرط ر ردیح ترضح «هل دس یرلقدلوا <

 رب «هغمر داق قرهزاب ناب یکم غیلبو روم هب هب و ام

 را همطخ و رلقطن غیلب هنرلمب ات یدنک ید ندفرط

 هدکغا سس هکمرتک هترغ ین ریدنک هاب دا

 یو زای ءرصم بامتم یررب هیواسم «نکی
 .راشم ترضح «هلحارخا ند وضت ص بانح تعاط

 ریقحتو بیذعت ین ارادفرطو جارخا ین رالماع كالا

 یلیخ قاهرا و هلیییس هقرف وب . یدیا هدکقل
 نر ید ى چوا ندرلحراخ نالوا شلافوج ۱

 هب و اعم هلم ((هضر) یک ترضح هدنوکرب «كرهدىا قاو

 یر «بورو رارق هک لتف یهاعلا ن ورگ و

 ؛شعآ تگ لع ه رصه یرکدو هقشمد یر « هب هف وک

 یجب ٤١ یدارملا مج نا نح رلادبع ندیک هبهفوکو
 یزاع حایص ینوک یجندب نوا كنناضمر ىر ل

 ترضح راز هليا بیبش یتیفر ,بونالناص هدد
 نوک ما .تلذمروا هلرحاق هنشاب كراء تل هفیاخ

 هدنرلناب .ردشلوا دید ار اتم هدنشاب 1۴ درک

 ن دم هلا نیسحو نسح بانج یرادو د نانو

 (مهض ر) رابطلا رفمح ن هللا دم یرلن کیو هة

 كمماج ینیدلوا دیهشو ننک:و زی ندنرلفرط
 هردرلشع انفد هدنراما یهت هدناوررو هدننابیسویق

 دضع ندهبوب لا یرهرا دوحوم هدفجم مویلا

 ودق وا ان ندتف رط هلودلا

 از «لداع «بانعأام « ی «عرک یلع ترضح 1

 الصا « یحاص رب دنو اد «میکح « یتجم هلیس هد

 .یزو راوک زل شفو لفو زار ندقاییغوط
 تحاصف هداملا قوف «روسج «روس یئاطلو حاس
 مولعم تقو واو یعاش «كلام هناسل تقالطو هتغالبو

 تالاک هل تالو «بولرا تاذ رب فثاو همولع نالوا

 نامز *هردان ر دودعم EEE یخد هلیرابتعا

 ۳ یه رهاظ لاوحا زکلا < رظن فرص ندنس هيون

 ىلع

 هرددوحوم یئاسر هلب زا 4_مطخ ضع) و یزاشا

 شلدا عج هلسناونع « هقالبلا 3 « یاسر و هبطخ

 7 هلع” ا ( هضر) يلد ماما ناود «یک ینیدل وا

 ةفاک دار هعوج ون هدهبیبا راو هد یراعشا هعوج

 اس ندشرح و رول هلهو هنت ك_احردنم

 .زامهلناتا هد كب هننرلق دل وا

 كن دافحاو دالواو كملاراشم ترضح هما ى

 تعانق هل سل دنا راجود هناصمو قاشم هو

 ك ( هضر ) یم ترضح هدربانم رلهنس هع ,بویعا

 «یدرلشع | باک:را خیس هعطق قموقوا )| هنمات

 زب زعلادع ی رصنالوا مولعم ینامصا او تناید تاون

 قفوم هغمردلاق ندمالسا ملام ییهکلو یرلترضح
 ه دنندب یہ بانح هلا نینعش ترضح راو

 مالسا یر ند هوا یس هلئسم م دقت هق اعساو تلیضف

 هردشلک هلوا ثعاب یهقرفتو لاقو لیق هدننب قرف

 هب دند شن تق رطو یسحرب كرش شا ها لع ترضح

 هردنمآا بوس كب 4,۶ قرط نوت ادعام لند

 نیسح ماماو نسح ماما ند( امضر) همطاذ ترضح

 «بولوا یدالوا چوا ترابم كد ( میضد) بز هلا

 یغیدلوا شا جوزت هرکص ندنلاحرا .كناملاراشم

 اجو ی دلوا یدالوا ددعتم و 039 ر اتش جاوزا

 هردیوصیغیدلوا غلا هنان ۱۱۸ و ورد ۱۸ یدالوا

 نیطیس هک رد هفت ان در یر ومشم کا ندیزا رکود

 مدنلاح را «بولوا یرلرلک وس كلا E ندنیمرک |

 روس هص وت هننارضح نیسحو نسح ماما ییسیدنک

 بانح تسعم هدالب رک یحاقر ندرك . ید شم

 یرا «یلکن ر یادغب یو هنروا ید ترضح

 ۳ علصا 6 یللاقص نوزواو قا هدنلاح را «لزوک

 - دلاب هل راکاس « ی رق كحوم ¢ رسا يق یسهبن شا

 كب . یدبا تاذرب یلناشو یزوراوک هیلاق-یرارب

 لع ا ك یک جم رک رنک هناربقف

 هدایز كب یساوقنو دم ز .یدردنا قدصت نک هنیلاورب

 هدایز كب ندتفثوط هنس هلآ ر كلالاتب هله «بولوا
 ۰ یدردیا قوت

 هئس ۳ ۲ ۳۳ ۳1 9 3

 هدام « هاند زانعالرهاظ » ] ۱ و
 | ۰ هللرويب تەجارم



 ی دل ع

 دو نطلس ازریم ن دس ناطاس ازربم )
 .نیذلالالج ن دیمسوا ناطاس ن ۱ چ

 تموکح هدرهلا ءاروام ( كنارو ن هاشنارما
 «بولوا یرادمکح ا كىەرو# “هلالس نروس

 هنوروم ت .هنرزوا یردار هدد رأت ۹.۰ ۵

 شا توق بسک هداتناوا هدهدبیا شا دوعق

 یسهدلاو كن هجرت بحاص كزرا ناخ كرش نالوا

 یربللاءاروام بودیک هدنف رم هلیس هنا كعاجوزت

 تموکح یهد رهلاءاروام هلهحوو .ردشعا طب

 ف هجرت بحاص « هدهسزا شل وا ضرقنم هروع

 1 دره و هن زغ جش رم ازربم ی راب ازربم ی-هداز یک

۳۱۷۸ 

eنم ۳ قاوم ۰ 9  

 E a E E لگا

 | لع
 1 هللر ور تعحاصم

 ا

 (كس | ندلازع ن روصنم كلم )

 E a ) س كالم ( رو-صدم « |

 .فیس «| (نادمح را هلو دلا فیس)

 ۰ هلروس تەح اص REN 4 هلودلا

o 8 23 ثابف » ] ( ر ندل ثایق کا ( لع 4 یخ ا  

 [ ۰ هلیرو تعجاص هنسهدام « نیدلا

 لنوبق قآ ( كب س روط ندلاءالع ) لع
 لئات هتراماو تلاا لوا كا كنس هل الس

 یغوا كنوا هدع) كم نار غوا ردعالوا

 كب ریکن ایجو ك هزج هرکص ندنواو ناثع البا هرق
 رد مش هک ع د نسح نوزوا ت اپ « بوروس تراما

 لبوحم هتنطاس یتراما ف نسح رصالاوا رییکر مما

 نودا

 | لع
 رکی هدننامز كنسو هرف ن هاشن اهح ازربم یردب

 ندح)
 یجدرد

 الت لاا ى وبق هرق (

 « بولوا یرادم> كوص و

 نوزوا كنیردب هد ۸۷۳ و ؛ شلاق سوبحم هنسشب
 بوق لدسحم «هنرزوا یسغل وا لتق ندنفرط نسح

 «هھدډ 4هسدآ شا د وعق هنثوروم تح تدم لوط

 «ندنفر دل وا EE فعص هنغامد قدسوسخ

 هللام هنسح توزوا «بوس هلوا ردّمعم هکام ۶ هیرادا

 كنوو ؛ شچاق هتناب كنازریم_دیعسولا كر هيم دنا

 e عقوم هدن رلخ رات Ne 2 لند س ردا

 ۱ هنرزوا یر دتا لذ ندنفرط نسح نوزوا هد

 ی ا ع

 7 وا یغوا كلب وط نسح هداروا «بوحاق هسراف

 ۱ رداربو 9 شفاوآ لتف هد ۳ هده رام یی دتا هل

 ) قلود و هرف ,هلغفلوا لتف رر رر یراهحومعو

 ۱ هر دشمخ هنا یلنویق فا یرلکام 6 بو ربا هن باب

 ندننیط اطخ ریه اشم تاناربا ( -رفظ. ( لع
۱ 

 ۽ ا HL زواب .رددناسارخ «بولوا

 1 ارام هاش داي « ب وک هت دا وس رد هدننامز ناع

 ءردشمردزا هاذدو یتراعشا ناود هرابعلا یسراف

 3 .ردشعا تافو هد ۱

 ردیما كاد چوا ندنسارهش نارا ۱ لع

 ۵ سح لناطاس دهه رخاوا ۴۳ انالوم ) یسجمر

 ورد ېڅ یوکو تفک دشاب هکم هروخ یسلجم

 1 ورد مه نم *ه لود مروک زاب دوخ عات

 لومم ینطو و بسنو لصا تنسیم
 2 ردکن وا تب وش «بولوا

 مرسرب دمای یرایو مدح
 مرت سکیب ناکتفخ غارچزا

 وا تب وش «بولوا ندنسارعش

 مک نوچ رادلدرب لد درد راهظا

 مکن وچراهظا شکز ان یوخز مسرت
 Ez رک ن ) یسردا لع ...O دا ۰ ۰
 تم و)ح هدب رم ردا

 ی ی دن ی « بولوا یس درد راس ردا نروس

EE | بوم هلو ا توو قوح ۰ هد هسا E 

 وا یناخ يح 2 ؛شفلوا 3

 یفار  eك ( هضر) 2 اال ا رهح
N HE 0یکا ىلع « بولوا  | 

 هلسقل رغصا > قوا قد رس ندنردار كوس

 ۰ یدعزل وا تی

 3 0 5 6 بولوا لندنسا رمش نارا ۰ ۱

 نکی وا تاب وش .ردیلزاربش ر٣ ی

 دنا مه شوغ آ رد مای و

 تس هدہنشنادح رات زا سکعه ار هېغت

 u 9 ادله
 مو ره

 < پولوا ندنسالع ۱ e لع
 7 فرش ريسفر هلسناونع «لبزنتلا قباوس »

AES۲ هردشعا تافو هدنخرات  

 ىل ن دلا ءالم یال ډز ۱ یدنا لع

n 9۹۳ر دجا ن  

 نانید



 ست جی ها ۳ رود "ناخ ن ا

 هد نتكلم بولوا یلنامهرق لصا نع

 را ندکدسا لیصحم رادقم ۸ ندهزمج 3 و

 1 "ِپ ۲
8 

 ر ` ر

 هد« سورو ندورسخ انالوم كر هلک هتدامسر

 االومو شا هدافتسا نوهداز ما 8
 :یدیا شاوا دامادو دەم هب ی د_نقا ندا

 نیس :EE یمهسردم كب ىلع هدهردآ 3 هد

 كن راترضح ناخ هك ناطلس تا وا «قرهنل

 شاوا رهظم هنساباط

 هسردم كرت ندنسلوا لصاح تدور هدنرلنب هل

 - دخ كنبرلترفح افو نن نالا طب «ك رود

 یا ناخ دیزاب ناطاس .یدیشمالشاب هتبظاوم هت

 تافالم هلیسیدنک قاتما ینراسولج یر 8
 ASE, E ء«هدلاح یغنیدنل و هدنیل
 TT اا هلناس یفدلوا بغارو بلاط هت

 الفخ اتفا اق اعتم و هب هس ورب کرام ۴ ۰

 یدا ش هوا دمرت و مازعا ها |

 هنس ه دهع و تا هسردم جاقرب هدقنزاوهسوآ 0

 اتشاب دم یتامهرق 6 هد هسنا

4 

 هس ارخوم <

 هن ه رکص تدم رب «هد هسا شه هسو ر «قر هنلواهب
 E A ك ملاراشم هاشداب .بودیا تدوع هب هبسامآ

 هلافتشا هلفراعمو مولء سوم هدهسر دم ی راکدلب

 فاح هلم فد رش 23 یاها هدءب .یدیشم

 هبنص ضب هدزاعح هنسوا «بودنا تعع هز حد

 «قرهلاق هدرصم هنس ر «ندنفدنل و ات ز ح

 ۔ راو ؛شفلو هدهرک اذمو هثحایم هلسالع كنار
 3 هضب رف یادا دم هدنځګ رات ٩ ۷ ینءی هنس ی ۱

 هب هم السا تو دنسم «قرهلروس باج هن داعسر

 . دم تنهسردم یرلکدتا ان كناح دیزاب اطلس

 رخآ كناخ دیزاب ناطا-و ؛شغلوا صن هنک 8
 دارا ندق دنلوب هدماقمو هنس نوا داد هنتنطا

 «قربروبب اقا ید ندنبناج ناخ لس ناطاس زا
 روما اهد هنس گی ك د هنل اش را ثكملاراشم »ی زا

 ناخ نایاس ناطاس یت واق و ؛ شا هرادا ینآو
 مش اهد هنس زکس د قرالروس اقا هدندنب

 هاشداپ جوا عومجلا ثیح نمو ؛ شغاو مالسا
 نسح یاوتف روما هنس قل | رل هدنامز ناک

 تافو هلدوعوم لحا هدنګرات ٩۳ ۲ كرهدیا هرا

 ۱ ی ۱ ۳۱۷۹
 فا ترتکم نالوا یسهدرط اب هدکر زو شا

 -رش ماکحا هطفاح و لتاحو م .ردشغل وا نفد هنس

 شاعب تح .بولوا ل ءاک د صر روبغو روسح هده.
 هل هناخ ماس ناطاس زوار نالوا مولعم یدشو

 اور الصا هد«یفادم ین ی رعوط «كر هاك یثراق

 وفم در هدیا اطا یناضغ شن آ هلناعف دو کب دمرتسوک

 هل يس هدیدع لاثما ییدلبا قو ه هلماعم هلته صو

 ۔اونف «تا راتما » یقاعتم هن هیهتف لئاسم ۰ ر دل دت سم

 هداوقلو دهز هردراو یربتعم و لوبقم را ب لہ

 .الصو تناتم یهدهعا تمدخ یحههبدج تعیرشو |

 او لسزر هغاقوس لندنسهرحخ. .ردرومشم ی

 گالببز ون ینرل«ءاناتفتسا ماصم باا بودی

 «كرهکج ه یراقوب لیبنز .هرکص ندقدوق هنجا

 یلبثد یواح یرلاوتف هلرب رح ینرلباوج كنس هلج
 ا1 قرط و «قرهدقراخ هیغاعآ رارکت
 «ندنفیدلوا شا دایتعا ینمراتروق ن دتفک یطاصم

 هلربقا ( یلل ډز ) هلتیسانم و

 E ا ست له :
 e 2 1 یدنوا لع

 حش یل ل اتچ بولوا ندالع نک ه هبمالسا تفش#
 هدنگرات ۱۰۶۱ .ردیلغوا هان نسح ن م

 ردم وا تقل

 دن هدنرود

 هدیدورو هیدامسرد «بوغوط هد دو وک لمق 4 4صق

 ۱۰۷۳ «هلبا مولع لرصح هدنسهزاد كنهداز یراقنم

 هدن رة س دی رکو شوا لخاد ه سران نع هد

 كينالس نداروا بولوا یدیضاق نواه یودرا
 “یم ه رصم

 < میفرت هنکلرکسیضاق مور « نکیا ت

 دنسه هل ر كب هداز یراغنم هدنګ را ۰۸٤

 0 چوا نوا .ردشل روس صن هب هبمالسا تحشم

 تااحو ٠ بصذ هاو رصم هدع) و

 ندکدتا هرادا نسح یاوتف روما تدم برق

 جور یراساقلا كذوف بارا ضب در تک

 « بوناعوا هل نع هد دا AW ,نرهکی دا

 - ۱۱۰۱و ؛شلوا تحارتسا ریکهشوک هدهسور
 «قرهنلوا هدعاسم هادو هتداء-رد هدنګ رات

 هدیرود فا ناک دا ناطام هدنح رات ۳

 و و ؛شخلوا اقرا هب هما _ | :

 هنس :بولاف هدماقم و نوکر یلل

 و كسم ۳

 لا زک لاب هود

 وا تاذ لناعو 1ا .ردشعا تافو هدمر وک ذم

 لوادتمو رومش» ما « یدنفا يع یاواتف» ا

 .ردراو یاواتف *هو و2



 ی دل ع

 ی 8

 [ لر ورب تمجاص

 ای »] ( تب هداز ی
eS « ۹ 

 ا ۱ یدنفا یلع سوق )— دیس یاح

 شاو لوفشم هلیس هدافاو سرد فرش ؟یونثم

 NS .ردشعاتافو هد ۱۱۹۰و

 یسهندم لد ردیلژتم قشع. ناطلس

 یسهنیزخ كنا ردهنیس یارس:ولخ

 مک هدژم هنافرع ۀکس نارکشها وخ

 یسهنیفد ےاق هلقوش دوق ردر
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 ك( هضر) یار 1ا ی تد رضح ۱ ۳ ىلع

 ةمقو الب رک «بولوا ندندالوا

 (هضر) نیسح ماما یرلمرک | ردار هدنزوسلد
 .ردشوا دیش هدنتعم

 ۶ وا واز در اع ناب فرق

 ۵ ۱ 07 7 ۱ رکا

 .ردشمزاب الوالاةرک ذن ر هلناونع «الوالا ی و

 «یرکا لوصف» یخد رک | لق ر رگد فا

 هردیذل و« تیاتکی با هل رلناونع « یر | لوصا »و

 ندنسارعش تارا (-- رفمح) | را

 لونشم هلیکللم نایبص «بولوا | ۰

 یار وش رد تافو هدنخح رات ۱۰۲۰ .یدبا

 دو دکترا

| 
 ۰۰ (ط

 مرات ردنا: راکت یا ول ۱ ی رد

 مرایرب مدو مزوس یمه دا رد

 مرات ردنا ول ندرکب تند ات

 ۳ وچ و رای ردنا هیاد رکح نوخ رد

 نس نسلا ی ا
 ادا ربه_ كم 19

 .ردندنسهبح از رخاب ق ردم هرو شیت «بولواندآرمشو

 هد 4-سلآ شلوا لوغشم اس ییفاش هم ادتسا

 هناو د بو الشاب لغوت هللا اشزاو رعشو تاسدا هدعب

 هد ۷ و؛شلوا لصاو هب «مل اع بنام هلا لوخد

 هنر ومدم كسب امد هردشع اتافو اه انس هدزرخاب

 هلسناونع «رعملالها ةرصفو ردةلا ةيمد» هن «رهدلا

 نب نسجملا وا ید اکویو ؛شمزاب لیذ رب لزوک
 هوالع لیذ رب هلعاونع « ةمدلا حاشو » یمیلا دز

 وش .ردراو یراعشا ناود كوو بت ص .ردشعا

 .ردکنوا تب ییا
 وکشال فاو

 اب راقع
 قلا كغادصا غسل

 موع كيتنج و ق
 با لو كنم رغتلا ردل یباو

 م وهو كلا عردب فیکق

 | نھ بس ريم فا ہڈ :

 ٠ برادا ۱ ارت 1۳ یراخت لع

 اا هدسبو هرصم ادتبا هدنرود ناخ نایاس ناطاس ینوبق
 ثار و ص ص هفیظو هنس دنک كر هلک هټداعسر د

 ِ 3 رس هردس دن | تافو هدارو هد ۰۰٩و

 1 الب لع < .یدیاید رف E هده رع تامداو

 | 3 ىنس « هسایغلا دنارفلا» تب . دا دريو همالو

 .یدیا راو ید یطخ نسح .ردش# |
 7 و 5

 ۱ | ىح دب لع
 9 ۲۱ یرادکح لمد .هدلاحا ییدتنا تأمن
 ۲ !حدم یهلس ازریم 0 ؛ ؛ شفلوم هدنتباتکتمدخ

 3 دردکنوا یعایر وش .ردشع |

 ۱ یاد ید ییدمه یسنو» رک
 5 یقشاد یمه یم "هداچ وز

 1 شا
 ۳ a 3 یک رک ۱ هدیدرد

 E ۳م 9 لوا ر یک

 ذم بلالس «بولوا نو را آ درک

OCب نالآ ك یارادکح لوا ألا  

 ودا سولح هددابآ دجا هدنشرات ٩۰۰ «ردناذ

 e ۳ هس ۲ 4

۱ 
 ١ ردن هد نګ رات ۹۸ ۰ ۳ لی نا

 ا در منو
eمن ۲۸و ؛ شا 3 ا دانآ دچا  

 ا دنر ربما ۷۱۰۰ رد شمر وس تم وکح

 ۳ وص كنهروک دم هلالس ؛بولوا فاخ هم وق ص

 1 ۱ ۰ ردشلوا یرادکح

 ۱ ءبولوا ندنساصا ه رداقلاوذ ۱ 3 ۳

 زد . ردیافوا فک, راو سېد ۰ اض

 اقلاوذ هدنندوع یرفس ناریدلاچ ناخ میلس ناطاس 1

 | هدنکب دتنا طض قتکناعو لتف ی هلو دلا ءالو لند هر

 ۱ ناطاس هدعب .یدنشمرو ه«جرت بح اص یکدبلاو

 - ی-وه لالقت_سا حد هدنوډ هدنرود نايلس

 هبردالاوذ « گر هلی رب دانا لتقف راز هلب دالوا هلذغلوا

 ۶ ۱ دشخلوا عفر یناشنو مان نوتبسب كننادناخ

 بولواندنسآسور e كب لع

 راس> .ردن وذم هنت مساح هزا |

 ت تست

 4 :دراب و هدعاسم كلاح و تقو و هلشارد و



 ءقرهلآ هنبلا ی یتسهراداروما دارصم هدنخرات 1

 برعلاةر زحو ؛ ؟ شود هنرایلوخ لالقتسا 1 2

 هنسهرادا الوضف یخد یرارب شءب هدنرلتهج ماش 7

 تم کی یارحا هدرهم هنس ید .یدیا نی

 دو ۶ یمیدلوا شا لوبق هفالغوا ندکدت

 .ردشغلوا 5 ندنف رط یر هدنعسا ك

 هنسهدام 4 شل یا ادا »

 RL ۱ تاب ی
 هدننامز هیسابع تفالخ ۱ ارا ن 3

 هج رتو لقت هبط و ندنابرسو ینانو

 ست مهارا یردن ءبولوا نداطا رهآشم ند ,

 .یدیا ندنسابطا یدضء ناتسرا و ندهلجو یو

 كع ا

 یشمو رتا اا
 بنیز یوبن بانج ةع رک (یمشبعلا یش رقلا فانم دیه ین
 ندنف دلوا رشم یردب بولوا یلغوا فن (اضر

 دزن یهماما یسهریشمهو ینو ( ملک ) تو

 هلکر شم ر ردمدالوا 9, ران و 4 هن رل :

 ناسلو نشد هددادغب

 (ماص)م رک. [لوسر هدهکم جتف .یدیشمروم ءرولو ۱

 هغولب نس .یدرراتوط هدنرلناپ یهجرت بحا

N 1هنناةبه ن ىلع نس اوا )  

 ۔اشم دادقب (یدرا ن یدرا J لع

 « ءاطال ةوعد باتکحرش » بولوا ندنسابطا رم

 مانغلاونا یردارو هنلاهبه ماتغلا ۱

 «یدیا ندنسابطا نانیعتم كدادغب

Eنب ندلالاچ نسماوا  
 E (دیعس مان ۱ یدرا ن لع

 یخدو «بولوا یردارب كندرتا ن للع هج رل

 یرعه نرف یجلآ .ردندنسابطا ربهاشم كدادق

 . ردشماشاب دا

 « هاب کم » ]

 | ص نت ۱ یسابعلادما u ل

 [. هل روس ەچ

E ۱ یوکلادما ن at 

 قرا كدنس هد ع ناسل هلساو: « ماركا ةفح

 ۸1 3 ا 5 ۹

 ۱ باغ قح اسم هدن رلق دلوا 4 راشم هی شر نەؤم

 ۱ هردشع ا لارا هد ورن تابح «هدلاح ین دلوا شەر

 یردب ۰ ردزاو ىت اغلا رات یار هلن 8

 | هللا ةه ن لوس

 ی دل ع

 یدحاولادمجا نب لع
 ی فرش بستر هلدناوتء « لوزنلا

 5 وا دن رسغ*

TEA 

EE BF 

 وا هيه چوا«قرهلوا رصتخ و طرسواو لصعم

 هردشلوا عقاو هد ۸ یاثو .ردشم

 7 4 4 6 ۱ شرخ خان ىلع 5 تفالخ و

 لوا ندنومطاف قرهلوا

 ىجا گدیشخا ی لر وس ا

 دم نالوا یسژم ثنروکذ م تموکع «بولوا ۱
 روح ونا یردار . ردیلفو| یعکیا كل دشخا 5

 كالا ال م.عم 4ةلخ 59 ۱ هترزوا ینافو ۱
| 2 5 

  دلوا یص «هدهسلا شاک هتموکح و هل روشنم

 شا تموکح یارحایخد هدننامزیردار «ندنفی

 روما هرادا مداخ م ات دوسا روفاک یراالال نالوا

 هدرصم یلذماعت اط یراوص كلر هدننامزو ؛شغا ۱

 هنبرلف رط ۱
 طاسهرلبل ون یخد هنته دیعص «یرکسع دا رام اق

 شلا

 زاخو ماشورصم بودیا تافو هد ۳ ۵۵ ۳ ۱

 هری و هردنکساو ؛ شعا روهظالفو لو

 ندعفدلوا هنمات تموکج هنس يا | «یدیا

 هروفاک موقص هلرودنم هبلاراشم ةفلخ یموکح
 دار وفاکو 2 شفلوا هلاحا ۱

 کیا «هدلاح یتیدلوا یص هنن «دجا یلغوا كب هجرت

 طب ی رصعم رارمطاغ هكا «بودبا تم هدم

 ۔وس ت و e 4 ۱ ۰ م کک دنر هم ) ۳

 كن دح و« كولم ن 6ر 9 u لع

  دیع یردارب ٦٤١ E «بولوا یسجرب قوا |

 تحاص لب و ندننافو

 شب .ردشعا بل د ص ءعم «قرهلوا فاخ هدحاولا

 روهظ یص ی ءهرکص

 هدهرام ییدتاهلنا نسارمغی یسلاو ناسلت ,بودنا
 5 ودع اوا لوتقم

 2 و قدنک ولم هب و لا

 ی
 ا هب را هدام « هلودلارذف » و « هلودلاد |

 ماو نیطبارم نروس ك 4 ع

 و تاک هثرس

 ۳ تا داو ت ردم | نيف ۹

 زاوا یر کیا كنتاود نيلم «لرکید |
 نشد ات فسو ی ثناملاراشم تلود,ٍ,

 للیخ «بولوا فلخ هنردب هدنخرات ۵۰۰ .ردیلغوا

 قجاو ؛شغا هظفاسح یتوروم كلم نالوا عساو



 ی دل ع

 « بو دیآ روّهظ تصوت ن TEE E رخاوا

 نبطر اص e عضو سا سا كنتلود ن دحوم

 ج هداش رفا هدنرلنیو ٤ شمالتشاب هژزازت یاود

 .زدخلوا یناخ نیفشات یغوا «هاک تافو هد ۵ ۲۳ ۷

E 
 یلکلانسح ن لع |

 ۔وا كن وہہاک نروس ES هد هیلعس ید ۵ كد س

 «هللا ند زانعال رهاظ»]

 ] . تەح | ص ةة دام

 هلل ر وشم رلیمط اف
 5 هر زح هلة ص

 یردار ندنف رط زعم هدنحرات ۳ ۵ ۸ «بولوا یسرعچ

 هلراکذرف هد ۳۷۳ و ؛ شفلوا بصن هنر كدا
 دو اکو دېش هدەراع دتا

 4 تبلاط یا ن ىلع ی)

 EE «ندیاعلانز»] ا ن .یلء

 [ ۰ هلروس تمجایم
 هتسهذاما لق سا ۰ ۰ 2

 ]۰ E نیسح ن ىلع
 «یدوعس» |

 ۱ یدوعسلانیسحن لء

 | ۰ هللروس تمج

 | ظعا وا نیسحت ن یلغ
 « بولوا یبغوا كظعاو نیسح روہشم یحاص

 کیا هلرناونع « تاعثر » و « فئارظلا فئاطل »

 ورعم یغد هلک د ظعاو ېم .ردراو یرئا لزوک
 .ردشعا تافو هدنحگرات ۳٩ ٩ .ردقف

 | هزج نب ی
 ) 5 ( ىلع ی نسح ۰

 7 تن ۳

 هدکمر وس مکح هدسلدنا« نکیایمیلاو هتبسو هڪ هدب

 ندا روهظ ه ناب یماضعا یادناخ هما ی نالوا

 هللاب نعت سم ندرلن وو هو رفت

 یا ما لتق یتسیلاهاو 2 هنن رکسع یهطرق هلبا

 رانا راسو

 لر رات یر ناهفصا

 هرزدءحا ص

 رس دیو لقع ناربح بج>اح هدنخ رات +۰۰ ءهنرزوا

 هک ا توهد یهچرت بحاص یبدنووک هثنراسجو

 ییدنبا هلنایلس بوک هلرکسع نداقرفآ دوج نب ىلع
 ناولسنالوا حورح هدهبراحمو؛ 2 بلاق هد ه را

 هت ند هما ین .ردشع | ما دعا یبردب رابتخاویلفواو

 كلاربح بجاح «ندننیدفلوس یسانم قج هئلوا داعقا
 تبقلت هل قل هل لکوتمو بو دا سولج هجرت بح اص لس ار

 ۱ | صح هم هدام

> LID | ؟یسراو 

۳۱۳۸۹۲ 

 و سیلاط وطسرا ها هم مزمل 0 ديده ۱ |

 اص هعدصا ییا نا دالا هیچ رب اتک
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 قا یاس ایقاعتم :ردعفلوا 7

 هبلایوم «هلکعا سلاله« 

 ةهنرهو ؛شعا قوس زا ی هنرزوا ‹كرەشلر

 ثلوا لوتقم ناربح بحاح هدهراحم نالو عوقو

 رفنتم نددوج ن ىل یاعا «هدهسیا اولوب« 

 ینمپ ابقامتم ء ندنرلفدلوا لئام هبهیما ۰.۸

 هدارضلا هرزح .هلخافو فن هجرت بحاص هدنګ رات

 -روتوا هنر «بولکد وج نب مساق یردارب ا
 هب برام نجح رادع هلا یوم ندفرطرب یاو ؛شم

  ۳دو ن لک یئد ندفرط رب یک ییدخا

 ولوا فاخ هش رد « د] ر هک نداق رف آ ی ع ییغوا

 جره سادنا تقو ر ندنغر دنل و ۳ اخوا

 وکح رلب ولع هاکو رل رل وما اک ,بولاق 8 ر .۱

  2شکم شک و -یدیا هدکعا هدلا یت

  Eرزم تا « تودنا ر وهظ

 هاتخ هراهق رفت هلیا ط.م یلدنا نیفشات نن فسو
 .ردشمر و

 دجرلا د٥ نده ما ین

1 
۳ 

 ن
2 
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 دروس تموکح e ۳ ش

 نم ین نددسا ی لپ ۲

 هدنخ رات ۵۵۸ بولوا یریخاو ی دب كاا

 E5 ‹«كرەدبا هرصاح یسد ی در یردار

 .یدشع | دذخا ندنلا

 ندامکحو اطا 2 ناخن یلع

 و هدبط ربع < :

 همقشإ ندنرأهءو تامولعم ۳ یارحا

 یدبرن كن رصع ید هدهضایر مولعو تتیهو

 ات طنامز تانک او لب نوع ندهمطاق كولم .یدیا

 و ده یخد هننامر د رهاظ «بواشاب هدرصم

 ىلع

 1 اولا » “€ بطلا ین یوالا | راصختخا »

 تک نم هم رتا ةءظلا

 لوق نا ىف ةلاقم» «« ةيفسلفلا الا باتک »

 f الام ىلا یهتنیالو فعال ًازملا جلا

 اه ربیغو سونیلاحو طارا

 زناونع ۰« ف ذلا CEFA ل وکش دی دما و راه الا

 ج كا نیما ندرلراتکو م تبهجرت
 ۳۳ روک قرهلرا ب کر نددلح كو تردو ررح

 ۳ یی دل زاب هدد رها 0 ۳۹۱ و ۳
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 شمال ندن س هس  ررع هلتسد طخا ج كلذ

 .رودبا نا یی دلو

 (نسلا نب ووصنموبا) رد ا 3
 ۷ 15 بولوا ندارهش و

 هربوجچ ن هل و دا و رزو .ردشعا تافو هد ۱

 :ردندن راعشا *هلج تس کیا وش .یدا راو یاس

 ااو بايشلا لحر نا كيا لو ۳

 دانمللا با ر ز 3
 یوذا ذاف هقاروا . قفلا رعش

 داوتعالا" مرا ۱۰ لر تک

 هدننامز هبساص تفالخ

 ]0 ی
 وذ رهاط ن لط نالوا ید کیا د اشا

 هنردب هلن رات ۲۱۲ .بولوا یلغوا كنز

 هدنح راخ روا تیب اقام «هدهسدا شاوا فاخ

 هلل | دره یک «بویمهر وس تم وک ءهلغغلوا

 رک هر رهاط

 ن- ها تا ما نا لا )
 ادا ریهاشم ( یدزالا ! | رفا س کا

 شا و هدرهعم هدنگرات 8۷ و ۱

 تا داو مولع ل صع لندروصم وا همالو یردو

 هل سد ر دن هد هک لام ةسردم هدننافو كرد« 3 رهدیآ

 کالم «بولوا لخاد هناوب د ه دعا و : ِ شاوا لونش#

 .یدیشلوایلنکو لالا تب تدمرو یر زو كف رثا

 ترثک هدحراتو یسهداعلا قوف تراهم هداشناو 5

 لغو یخد هلن دح هدنتخ و خش نس .بولوا یوق |

 لودلا » .ردشعا تافو هدنخرات ۱۲۳ .یدشعآ |
 ««ةیادبلامیادب» «یحراترب رادتعف هلناونع « همطقن ۱

 رابخا» «« نامصشلا رابخا » «« ةيادبلا میادب لیذ »|
 بات کد 6 ةتسانسلا سابا <« ةة كر 1

 قالا ناو «ةريخذلا ساف » ٤ « بیصا ن

 هدناسدا «هدهسلا ماعا ا وص ومشا رد

 ههلج تیب ییا وش .ردیورم یغیدلوا رثا رب زسااتما

 ءاس ىلع مولا تدیدقو
 نبع لک ف اه وع لماکت

 دروزال نم قدزا فقسک

 نيل نم صاسم هبف تدب

 « بولوا ند ۲ ِا

 هل ناوه » یالا » هنمات هلودلا درع ۳ لا

 هدنروص لصفمو لمکم ین رلته> لنعو ی ٍط ۱

۳۱ 

E۔اط  
 2 1 ایک کک

 ىل ع

 رهام وا «بولوا زارها .ردشمزاب بات کر نیسم

 بط لیصح ندرایس نب یسوم
 حا ونا ۰ ۰

 a ۱ زیزعلا دبع نب ىلع
 «بولوا ندندیم یارعش و ندهبعفاش ءاهقف ریه

 1 ۳۱۱ ۰: ودفورم

 ندکدتا رلع لیصحم «بوفوط هدناجرج هدنخر

 «لیصخلاک ۱« كر هدیا رود یمجو برع دالب «هرکص

 ولمس هبا ضق قب رطو ا تسد ال یرصەو

 تدب اةح مارا هد رش روماو یرامد تور « هلبا

 یرل-> هللایئتم ۰یدنا نا یمانکشنتسک ها

 و 6 ةطاسولا باتک» رم یک ام هدنسهزآ

 یتاند 3 راس هل رامشا ناود بت صو یرا ر هلس

 هد(یر) نکیا ةاضقلا یضاق هدنخرات ۳۹۰ .ردراو

 یسهزاذح «بودبا تافو هدرواذی هدتاور رو

 .یدشع ۱

 یخد هلک یناجرج *یفاق

 اغا هج هعطق رش .ردذفلوا نفدو لش هاجرح
 ی

 قارق اب تالامو لام

 اورا
 ا
 قابتشالا نوک اذکق

 اعلان س دم وبا د

 a ی ۱ هللا دبع دل. ی

 نا ءافلخ:و یورو ك (4 نصو) 0 یوم

 «بولوا یدج داروصنمو حافس نالوا یراکلبا
 همست يل ندنداح (هضر) بلاط ییا ن لع ترضح

 « باثح هدتناوررو ؛ شاروس نسطاواو

 «یلیو نوزوا .ردشاک هارد یتوک ی ت دام كناضت ص

 رکو دهازو دام یل هره لزوک « یهثح یرړا

 كب ىلاقصو و یش هدنخا رامخا

 رفعج ن هادم .شرابو ههایس «بولوا نوزوا

 هسرازبتو .بودیا جوزت هابل یزو كل اط یا ن

 اب هک ات تیاوص ن کالا درم نده وما كولم ادا

 هنسهبم رک هحار 9 كربلا یوم “نکا هدنح

 . یدیا تاذرب

 یهیابل «ندنغب دلوا ش ءاشو ی هدنا لمح

 قحو ؛ شعا بلج و شذب كنهيما ین هلیجوزت
 هلحابرق هعفد کیا ند فرط كالملاد م ن دیلو
 رو هب وأاعم ردو یغب دلوا شلدا رقم و برص

 یغوا «هلبا لر دم یتسهبنک «بودنا فلک سمر

 شیک د ىع” ا « هدهسیا شا یک 2 وبا ندد



 ی دل ع
 نیم رح «هدن کی دنکه زاعح .یدشمالوا یضارهکمرب

 -یدر ردبا ت :امرو تعر» قوج كب هنس دنکی سل اها

 ترک 2 .ردشعا تافو هدنرلشاب ۸۰ هدنګ رات ۸

 .هسلا یوم ینیدنلوا بقلت (تانغثلاوذ ) ند دابه

 هردک نرل رضح ندیاعلانز ماما بقلوب هد

 و
 یردار هدنرخاوا یره نرف ی زکص « بول "

 .ردشعا تراما تدمر چک ندشییک

 ینرل-تلع زوک « بول وا ( ی ِ لع

 دن » . یدیا یحاص یلوطدب هدناوادمو ۳۳

 نیا E لوط یباتک ی اون

 0 هدب رعش

 تن هفءاخ 0

 ET RPL 0 یسع ی
 هو لا نالوا ا یردارب ¿ل مااراش ۳ هغلخ

 رومشم قدنلاحر صخا شبوامام هدنګ رات ۱ 4٩ و

 ردوا لوتقم هده رام ییدتنا لا نیتهلاوذرهاط

 و وحش رهاشم

 < ب ول وا ن دن

 - لعوا هدزاربش ه دعا و ندیفاریلادیعسوولا ادا

 ۱ یی رایسع ُن 02

 |: قو 2 نعال تو أ ندءسرافلا

 رخآ «كرهديك هدادغب « هرکص ندقدلاق هنسی رک

 كني سر اةلاىلەوب ا . ردشلاق هداروا ردق هن رم

 ییدتا حرش ینه وح بک شعب و ین « حاضیا»

X8ردشمزاب باث کرب لوبةءو دم هلتاف هد وا ۰  . 

IEهد هسلا شعا حرش ید یر وشم  » 

 یروک ذم حرش « بو دیا تلح هنصارتعا كارب ه دع)

 كمر دلوا ین راکب وک قاقوس .ردشعا اعا قره اقس

 ء ۲ ۰ یتافو هردشع | تسد هل | نج نا -شعا قام

 ردا عقاو هدنخ رات

 > هدزاعح ام

 ۳ ۱ كرايم ن لع

 .ودنوروت ثب هثدمر قدنفالسا« بولوا ینیج ¥

 د ا ت رکا راما دبس هد
 ۰ ردشمروس

 ۵ داو ادم ن لع

 روس تموکح
 بز سا صا هدف

 هودا « قن یل «

 لب تعحاص

۳۱۸ 

 ۱ ندمالسا تیلاعکریهاشم ۱

 هدنتهح هر زج هلروهظ هدن رلخرات ۰ ۰ «بولوا ۳

 | ىرلبا كلا

  GODیخ ی 9 ۹ ۶ ۵ ۲

 ی ل ع

 ولواندنبطاطخ رب 2 3 ۳ زا هاشم ۳
 لعت و حد .ردنل هسورت ۱ دارم 0

 ۱۹۰ ۰یدیاراویس«مأت تراهم هدیه ذلو هدنرلطخ

 .ردشعا تافو هد

 ۳ ۰ سا 1 نابزرلا ن لع
 هاشم (یدادنیلا جا

 لوغشم هلسبردب هددادفب «بولوا ندهسناش ءاهقف

 ۴۶۱ رقسا دناح وا ندنفاوم رهاشمو ؛شغل و

 والخا هداملاقوف .ردشعا لیصحوذخا ندنسی دنک

 ؛ررو تیمها قوح هقالخا «بولوا ندناها هنسح

  E.یدردیا د_ء ندلاظم ید قبغعو لصفو ۳۹

 | .ردشعا تافو هدنگرا

 | یدسالادبرمنلع | ۱

 ادا .ردشعا تافو هد ۰۸ و ؛شلوا لئان هتم

 ۱۳ «بواکیشک ی دب رار هللا یدنک |

 1 هردرلشهر وس

Aلا كن دد °.  
 ۴, 1 ۱ یناتکلا دمام را ڪک

 ۰ دن رات 1۷ < .بولوا ند ذقنم ین ( دلم نج

 هداروا « هلطبص ندرلمور یس هعاق رزبش تک هاد

 هد رات ۵۰۲و ؛ شمروس م کج یدالواو ییدنک |

 و دنا « بولیقس مو و هلزاز رب یلئتدش |

 ا یع «هلخلوا فلت الا رناتلوب
 ۳ اسداو یواکدو تناطف ی هجرت تحاص .ردشماق

 1 ۷۵ .ردلوقنم رداو ضمب هدنفح یتوق ەدە رع

 | بواوا یخد یهرعش تعبط .ردشعا تافو هد
 :ردندنراءهشا *هلج تیب ۹۳ شب

 نم نکک ول یلقو هبلع وطسا

 قنع لا اظبغ امهیلع يڪ

 5 هتزقاع اذا ريعتسا و

 قنخا رع نه یوهلا لذ ناو

 e ظاکلا یوم 5

 [ ۰ هلو تەج

 رک 3 یدهم ن لی اع

 ۱ ید مدآ رب شعارق یبیوم 71 نسح هلیس
 دن رلخ رات 9۱۰ « هلذل وا رهظم هنتبحم كم ومعهد یس دنک



 «لنتیغاف نالوا یریخا كابتن «بودبا جور
 برق هآ چوا ز کلايو ؛ شا طض ىه هناع ةطخ

EET Eaتوا تافو دیک  

 را هلا یدنک ىنەلالس .ردشملوا ق ا ید«*یلغ

 ضرقنم هد ٥٨۹ « بولوا ترا ی 3

 2و هنط دم كرل وبا یراکامو ؛شلو

 هنسهدام « باو نا » ] | لال 1
 ۳۹ ن لع

 ۳ هلروس تعحاصم

 | ىن رملا فسوب نب ىلع
 وا یسج درد كن رارادمکح نص ۳ ندا روهظ

 فلخ هتات 3 یسهداز 8 هدنگرات ۷ ۱ «ب

 ی ۳ ۳ تا « سدحو lÎ ؛بوا

 .یدشفلوا بصن فسوب ن هللا دبع |

 | یمشلل فو ن لع

 . [ هل رویب تعجارص
 ةع تلود ( س هداژ یردنخ) ۹

 مظعا ردبص یج درد هد«_رنامع ۱ اشاب ض

 ا

 - كح وم ه دی رغم

 ۰ رک لند

 ا ن يلع » ]

 .هدام « نیفش

 زدن نالوا فورمم نده
 هدننرادص نامز كنردب .ردیلغوا كناشاپ نیدلاریخ 4

 ۷۸۸ ءبولوا ر ا رار هلسهشر 0

 یردب هدنرلتنطاس نامز یزاغ راکدن وادخ و هدنخح رات

 واسم هاشدایو ؛شلوا مظعاردص هنر «هدنلاګ را

 . وا لوغشم هلناحوتف هی مور كد هنل اح را كملا

 كناخ دیزیاب ناطلس مردلیو ؛ شقا 2 ینرلهملق

 هد ۷۲۹۸ «قرهئلوا اقا هدیرادص ماقم هدنراسولج

 «هدن راکدتا تین نصف تب هنیط:طسق هلاراشم هاشداپ

 هد ۸۰ و ؛شلوا منام هليا هیهاو راذعا اط رب

 كن ايلس ریما هدازهش بقاعتم یسهرومشم *هعقو روم

 .یدشلوا یرواشموریزو «بو دک هب هنردا هدنتیعم
 هد سی دیا رزور لفاعو ماع.ردشع |تافو د۸۱ 1

 -وا لئام ههدیدو تارادو مبا هب هب هناسف تاظوظح

 كنود ىغوج كما صوصخ هترادص ماقم بول

 كب هص رش روما راشو ةاصف .ردیسهدرک عارتخا

 هتالماعم یک تمق مسرو حاکنو لج” دقو ت ج

OOOO O LE 

۳۱۸۰ 

 | هدنسمو هرکص ندناخ روا ناطاس نیاشاب نایلس«بولوا

 | لو یو رظ لر «یداورب E «بول

 ىلع

 ا حد لوصا یرلا | هنبعم تاروحا لب اقم

 .ردیسهدرک عضو ی هجرت

 ۲ ناخ :دنزاب ناطاس e اشا ۳
 8 : مظعاردص هءف د کیا هدنرود ینا

 a ءنکیآ یسااو قلایا يللا مور ۰ درو شا وا

 ةمهم تامدخ شعب «قرهنلوا هبجوت ترازو هر

 رفاعم یثرات هنن رکسع ماشو رصم و ؛ شفلو هدتلود

 طبص ین ) هعلق ناولمو دورغ «سړیس «ساس «بولوا

 قاایا هروم «بواواقفوم یخد هد هر وم« ېک ییدتب
 شاپ میدم م هدنشرا ٩۰۷ .یدنا شلوا یسلاو

 کیا «یقرهنل وا عیفرت هب اش ت رادص دنسم هنرپ

 « قرهلل وا لزع یرکص قدف دلاق و ات عموم هئس

 چواو ؛ م اوا بص) اشاب دجا دا كسره هرب

KEیخد هعفد و «بولوا مظعا ردص "مات  

 تاود روما *ءرادا E تاادع لاک هنئس شب

 لوف هاش هدنخراا ۷ ؛هرکصر ندکدتا

 نالوعوقو «هدنکی دشا که یو یثراق هنن ایفط

 روسحو لداعو لفاع

 5 هلعماح یا هدنداعسرد «بولوا رزو ر روقوو

 .زدراو ییاربخ راسو ی-هس ر دم

 ۳ اب لع
 4 بصق هجار یر سره بولوا ندارزو نک

 «توللآ هوم اریه یارس

 هب ه رشط هل نان یریک گر هدیا ee هداروا

 «یدا ش وا یشک کت یا مور ه دعا و < ؛ شمقیح

 رزو هد ٩۰۸ «بولوا

 هب ام ترادص تنم هب ر ام ار اب متسر «نکیا یا

 نادکد با هشع نسح قلود ا هنس ترد «كرەک

 یراصنا بوبا ایا « بو دیا لاحرا هد ۲ دو رک ۱

 اا .ردشغلوا نفد هدنل اصنا یه رت ( هضر )

 .ردشلوا دش هدهراحم |

 نايس ناطاس رود ) س زم

 هر ام ع ترادص لرد تم هدساخ

 هلمش رط همربشود راد دنس ۱

 یسلاو رصم ه دنح رات ۹ ۵ ء

 لدوحو یربا هدهحرد قح هنلو روز تآ قح هنابط

 -هتکنو حورلا فیفخ هدهحرد تب ه دلاح یغنیدلوا

 یتاساطم و فا-طل ضعب «بولوا وکهذیطل و ناد

 «ردروهشم

 | اشاپ لع
 (عوقلام) .ردیلهنسوب «بولوا ندارزو نالوا لئن

 هرکص ندق داوا را رس هدنوناه مرح .ردءةلم هلق

4 ۲۰ 

 دما ۳ رود (-- زوای)

 هام ترادص دنسم هدسناخ



 ی ل ع

 ۱۰۱۲ .یدیشلرا یسااو رصم هدنخ را ۰

 هتداعسرد هدنسولح كناح دجا ناطاس هدنخرات

 رفسو ؛شغلوا ناسا هبهقلطم تلاکو ماقم «هلبلج

 كل اراشم هاشداب ,هدهسیدیا فلا هنر رکف قجا

 نارا ییاشاینانس هداز هلاذح هنرزوا یرارصا

 دی دنک بو دیا نیت O یدود =

 ؛هده سا شعا تع نع هناتسر اج هلنون اه یودرا

 ندنرآدبم قانآ یدب «بونل هتسخ هدنهاکود را دارغلب

 مدا رب راوخوخ .ردشقا تافو هد ۱۰۱۳ هرکص

 ۰ یدیا

 , | اشاپ ىلع
 اش ع

 ۔ اه یارس «بولوا ندنراید دج وشک هر

 « اشا ىلع ىلج » ] (-- ی ا )

 ۳ هللروس تعحاص ا

 ناطلس رود )— هر شکناک )

 تنضم كوا لا هدمرار ناخ دآرص

 یلبخ ر «بوقچ هلترازو و ؛شفلوا ه رت هدنوب
 ناوید هدءبو ؛

 ۔ راشم ہاشداپ .یدیا
 شفلوب یسیلاو دادغبو رکبراید تقو
 شلوا ریزو یجندرد هدنواه
 اشاب نیسح هرم هدنشرات ۱۰۳۲ هدنراسواح كبلا

 هددنسم ول ۳ یدب بوخ هرادص دنسم هير

 ندقدجآ نسوق اشاراو باکترا قحماآو ؛ شو

 روضح «هلبا مک یخد یتاکرح كنهاش ناربا ءادعام

 بضف هد ۱۰۳۳ «ندنکیدلیوس نالب هدنهاشداپ
 اشا عو «مادعا«بولوا رهظم هب یناخ دا ص ناطاس

 EN نفد هدنسهرطخ یمماح

 ناطلس رود ( ا ی ازا

 ترادص a 2 ۱ اشاب 17

 .ردلب رخوا .بولوا ندارزو نالوا لصاو هیاظع
 «بولوا لوفشم لان هدیحاو شمنو هلتماما ادا
 هلتفایق لی دمت هدعب «نکیا فورعم هاکند هجاوخ ىلع
 ثناشاپ میهارباو ؛شمریک هنتمدخ تناشاپ لیلخ هحوق

 .اح یغاطاباب «نکیآ یلوق هرآ هدهنردا هدننرادص
 هنسهراد كیاشاب قطصم هداز یر وک نانلو یظف

 كيلاراشمو ؛شلوا یسادنتک دلرهدک هللاا باستنا
 هدنخ رات ۱۱۰۱ « بولاق هدنناادخک هیت

 یاقیاقنومامهباکر هد ۱۱۰۲و «نایشاتکب یافآ
 كناشاپ ینطصمهداز ییربوک هد ۱۱۰۳ و ؛شلوا

۳۱۸۲ 
 اب

۱ E 
 ید دو هرادص دنسم «هنرزوا یت. امش /

 ندق دلاق هدماقمو  POYهودر یتبم هنناکرح

  > 8دعا هدهروک ذم ؟هربزح ۶ ول هنس ر و

 نوک هلا هارآ یرلهدآ ییدتبا ین .ردتفلوا
 هل هلیمقت ( یجهارا ) ندنکی دتا تدأع کمر

 .ردشغلوا

 ا شاپ لع یجاح »] (-یجاح)
 | ۰ هلروس تعحام 4نسهدام
 جا ناطاس (— یلههروس )

 ؛رلتطا بم رغاوا نیا" ناخ ۱ اشاب لع
 E ندنراسولح ندا ناخ ینطصم ناطلس

 ۰ بولوا لهفوتعد .ردشعا ترادص یآ یا هلا

 .ردیسهدرک هیت كناف ٣ ناغغ یسادخخک ناخ ےھارا

 ۱ ۱۰۰ و ییما هبرآ هرکص ندقدنا و هدنامدخ ضد

 . یدیا شلوا رادرتفد هدعبو نیما هناسرت دن رات

 هرکص هنسر ءیقرهنلوا ریدکو لزع هد ۱

 هلاصالاب هد ۱۱۰۳ و یرتفد تلاکو هدنویامه باکر
 ۲ ید هلیس هر ترازو "اقاعتمو هلما رادرتف د

 ماش یلبارط "اقاعتمو سارق هنسوا هب .یدشفلوا

 ءهلتومد هب هنردا هد ۱۱۰۵ ءقرهنلوا بص هنتلابا

 ۳۱ توالت و ؛ شك هترادص دننسم
 ریکلد هلتقو یخد ندفرطرب کا هدک ا لا

 ۳ «قرهلوا لوغشم هلمادعاو ین یرابک ینیدلوا

 . تمزعهدار رذلب هلن ون امهیودرا ءهرکص ندکد تا ماقتنا

 را كنس هلق ندراو هد.۱۱۰ 1 و:شعا

 شا رادتبا ههرصاحم اب روما ماودلا یی« «هدهسیا

 وج هندوع ههنردا ء بولوا منام هنتیةفوم یس

 ۱ اات هدر دم ةتسو ؛شلوا
 رام «هلکتا یمصتیرفس تاذلاب «بودیا سولج
 هج امېنم « هدهسیا شفلوا اقا هدنرادص هجرت

 | هدننافو .ردشفل وا مادعا هرکص ندکدلدبا ین

 توان و مرکو ديشرو لفام ۰ یدبا زواع4 ینشاب

 ترشعو قا هدایز هتنز قجثآ « بولوا فصتم

 امروس هنبرلزوک .یدبا راو کام هکاتسرب نزو

 ۰ . .ردشل و تربث هلببقل (لهمروس) نوهکبدکچ



 لع لیلروچ »] ( = ی | 1 ۱ 1
 [. هلروس تمحاص هنسهدام«اشاب ۱

 ناخ دجا ناطلس (-- داماد ) ۳ ها 4

 تزادبص دنسه هدرود تا ساب لع 3

 یرد .ردیاقنزا « بولوا ندارزو ن هبا مظق
 دجا ناطلس .یدبا دعاقتم ندنفلادنشک رلاشا ض
 هن ویاریه مرح «هلدورو هتداعسرد هدنرود یا ن نات

 «هکا سوه هت .اتکو ت لوا شاوا لثا

 ناطلس رود.یدبا شلو ترپش هلیس هفاضا یفل هی
 يک هاشداب نب رقم هدنات ناخ قطصن

 تا ناخ دجا ناطاسو ؛شلرارترب یردق هل اتکس

 ,هرکص ندقدلوا لا هنتبرومآم یارادلس هدنرو

 «قرهنلوا لب هلنرازو ٌةبترو لبا یرایرهش ترهاصم
 هرادتقاو ذوفهدانژو ؛ شلوا یا عاق نو اه باکو ۱

 ؛نکیا هدکغا هرادا یترادص روما «هلغلوا كلام
 «هنرزوآ ىلتق كنار

 لواو ؛ شادیا شیوفت هنتفابل هدیه ترادص رہ

 نالوا هدکلدا لامها یر ندنامز هوا هد صا

 ؛هرکص ندکد رب درا هم اتخ ین را هل اصم یو و ی هیسو

 گر هدا زیوج و تیتر هفاک نگر اه هد ۲ ۱

 شاب ےھارا ه=اوځخ هد ۱۱ ۲ 6

 شلاق و را ءا «یدایا ء هلتعنع هبهر

 هد ۱۱۲۸ و ؛شعا 2 یقاومو عالق هن نالوا

 هداروا « بودا تع نع هن رةس ندراو هدناتسرام

 دهش هشاصا نوشروق ء نکیا هدقلوا قفوم یا
 ناخ نایلس ناطلس هدنلخاد یسهعلق دارفلب ءبولوآ

 لقاع لداع ۰ ردشفلوا نفد هدنسهرطخ یبماج

 قج چوا «بولوا تاذرب مع هغ واواو مرد 1

 حالصا هدننرادصرود نروس تدم برق 4 هنس

 .ردشم4 | نهذ فرص هتیشرب همش ندتلود روما

 عسماج هدازهش . یدىا بيرق هیللا نس هدنندامش

 2 طة_سم هدقنزا > یس اخ کب هدن رو ینارش

 یتارخ ضمب راسو ینلرش ماجر هد هب رق نالوا

 هداز كب یئدش هدنقح رد بک .ردراو

 کا هنل ومق ه دهر نرح هدننامز «ندنفی دلوا 1

 یثر هقشب ندمالس یدعثقح ؛یدم هدا تراسج

 . وا ینابز درو كسکره یزوس زامهنلآ بوابریو
 ۹ یدیشل 1

 دوم ناطلس ( -- یلغوا ےکح 2 | اش ۱

 رود ثلاث ناخ نامو لوا ناخ
 سر را كيم عود جوا هدنرا

PAV 
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 ۱ ی ل ع
 . هدنشرا ۰ «بولوا یلغوا كز دنفا حوت ایط الا
 لا ناخ دجا ناطاس .ردشاکه بارد هدندامسرد

 ءقرهنلوالاخدا هنسهصز لام هاکرد نیاو ندندناح

 ؛شغاوا زی ندشنارقا هلي هبتر ر وشفس هدعب

 رداص ندنوام ناسا ید کیداروک قيال هترهصو
 هجرتلا فن آ نانلو مظعا ردص تقو وا یفلوا

 تاتمو هير بسک «بولوا مهوتم اداب ىلع داماد

 یسفلو هدنرلتبرومآم هرشط تدم رب هلیسهنام كا
 .وووو هلز «هلیسعا ناب هدیهاشداي روضح ینموزا
 ۳۷ .یدشنلوا دعزت ندیهاشدای رظن هلیغا هد

 ناکرت هنسهدهع هدننرادص كناشاپ مهاربا داماد
 هنطا و هبحوت یاب یا مود و یغلافآ

 شفلوا هلاحا قرهلوا ترومأم "هوالع یغد یا
 هل طرش تک هشرفس قرش هد ۲ .یدیا

 ناج!رذآ «بوناوا هلاحا هنسهدهع یکایلاو بلح
 ۳۸ «هاگلروک یرلتهدخ كوس كب هدنعف زبرتو

 قلایا لوطانآ "بقا امتمو ترازو هر هنسهدهع هد

 رس یرفس قرش هدهرونم هنسو ؛ شم وا هیجوت
 وساشاب هلا دبع لضاف هداز لیر وک یرکدص

 رس بر هجرت بحاص «هدنکی دتنا افعتسا ندنچازم
 هیایامر كنناقلعتمو عابتا «هدهسیا شلوا 2

 روز رېش «هلغلوا یهاشداپ عوعس یراکدتا

 راس هلعسب دنفا ناودو |دذنک قرهنلوا لش

 هد ٧٤١ .یدیا شفلوا بلح هتدا سرد یاتا

 ارجا یشیاجم هللا شاپ نجرلا دبع یسیلاو ساویس
 ءشلوا یرکسه رس زرت E هد ۳۲ «قرهنلوا

 هيمروا یرلندلوا شعا دادرتسا كرلرنارا امدقمو

 قفوم هصالختساو مف ,u ان ٤٤ یزیربتو

 ES o دت اتد وه همورضرا «هرکص ندقدلوا

 باتش هداعسرد «قرهنلوا لاصيا ترادص ره»

 یلود روما تدم بیرق ههنس قج چواو ؛ شا

 8 رلسارآ «هدهسیا , وا قفوم ههرادا نس

 تواخر كملاراشم یخد وب «بولوا لان هرلتیبلاق
 «لزع هد ۱۱۸ «ندنغیدنلوا لمح هنسهدعاسمو

 هنسو هد ٤٩۹ «یرهنلوا ین هنسهریزح یللدمو

 كرل ل هڪ هنس چوآ هدارواو ؛شفلوا بمن هنتلایا

 تمواق« هنادص هنسهلاوتع تاجاهمو تازواجت

 هدر .یدیشع | صالذعسا ید ی دارغلب «بودیا

 تاکرح ضعإ بوةج نددایقناو بدا هرز اد زن و"

 ی ی
7 ۳ 5 ۰ 



 ی دل ع

 ۔ریتک هتکس هتلود ةننزخو ذوفن هللا هنارس دوخ
 هندصت كنلاو ر ردمو ردنعم ها روا «ندنراکد

 «بولوا یسلاو رص» هد ۳ هکر وک موزا

 شیاسا هج هرم ٌهعخ هلربهدنو رهت ی هیفأب هشاط

 هننامدخ وو ؛شلوا قفوم هنسهداما كطابضناو

 ه٤ «قرلروس فیطلت هليا هرخاف تعلخ ةافاعم
 هباشاب یحم یعقو یداماد قلایا رصم هدنخنرات

 بصن هنتلایا یلوطانآ ,ميدنک « هلففلوا هبجوت
 مظما ردص ا هد رات 0٥ «هرکص ندق دال وا

 هرادا قأود روما هنت قحر یخدهعف د وب «بولوا

 هدکا برح یشراق ههاش ردا «هرکص ندکذتا
 هملاراشم هاش .ثماشاب دجا

 تاذلاب كمظعا رد ص < نوا ك٬رو تشهد

 یایک اخ ینوتکم ررتسوک موزآ هنسفل ون هدداکودرا

 ردق و كشیا « هسرزوا یا ضرع ههناهاش

 رس كمظعا ردص در ىسملاق O کر شک نامز

 یقه فرط وا مات لالقتساو هناونع قازاد
 هدنقح كرهدک هناهذ قلوا نیم هن دصقم

 «لزع هد ۱ هلیسلوا لصاح یهاشداپ راربغا
 ۵۷ و هدنق ارخوم « قرهنلوا ین هب یللدم و

 ؛شلوا یسلاو بلح هد ۸و «هنسو هد

 یسلاو دادغب نالوا

 4 سو

 ريخ قا مو هنږناج|ص رات كهاش ردا هدهروک ذم

 یلرکسمرس قرش رار هبتلابا لوطانآ «هلغفل۲
 هلهاش ردان هد ٩٩ قرهنلوا هلاحا هنتارد *هدهع

 هنلدکتتو رهق كنساقشا تادنول « هعلوا دشعنم

 قفوم هثمدخ یاا بولطم قفو 7 بولوا رومام

 رلةلقشد راق شم هعتلارا هنسوت هدهرص واو ؛شلوا

 "لات هرزوا كغا شیاسا *هداما .هلکغا روهظ
 راسو هنتلابا هلاحرت نداروا ,بولوا یسلاو هنسو

 یهباغتم ندیا روهظ هدنوز رط تاو هئالابا ضەب

 «قرهشوا

 ندکدتا هداما یشیاسا ید هحهروک ذم تاایا

 یبعچ وا "اقاتمو هنتلایا یلوطانآ هن هد ۸ ۰ رکص

 شفلوا سمن هیامظع ترادص دنسم قرهلوا هعفد

 بصن هنکایلاو نوزررط نوجا عفد

 قفوم هتمدخ نمم هعناوم شمب «ءفد و «هدهسیا

 زوس ر ناشر وس ه دنقح هرکص یآ چوا بوس هلوا

 اطلس هدلاو «قرهنلوا تی یادعاو «لزع هنرزوا

 یا هسودر هدعبو هسرق بولتروق هلمتع افش فب

 هنکدیلاو لوطانآ هد ۷۰و «رصم الا هد ۹و

PIAA ىلع 

 ! فو NDE هنسو ؛ شغلوا بص

 الق هتداعسرد یدسح مک تدم رب «بودیا

E a9 هریطخ عماجیغیدلوا ش ها انب  
 اار « مری «ربدم ام «لناع .ردشفلو | نفد

 وا .بولوا تاذ رب مرکو ی ,یحاص نیتم
 دن رل شاب شعب هدنافو «یدیا هداز یخد یټ دشو رهق

 ۱ یدیا
 4 هدام » اھا یلع ی لقب 2 3 ۰ ۳

 ۴ هلروب تەجارم 14
 ناطاس (--یناودلوم ) ۱ اشاب ىلع

 ۰ رادص دنسم هدیرود تلات ناخ

 هدنفاعس ینومطسف , بولوا ندارزو نک هبامظع
 یجناتسو هژدورو هتداهسرد .ردندنس هرف نوقروص

 ۱ ؛ شلوا یسکصخ هصاخ ؛بولوا لخاد هنس هز
 ووء امهتسقمن اقش | یلنلشالک | یدادمتساو تاردو

  هبهسور أ ارخومو ؛شلوا قفوم هدفرط ره «بولوا

  یرلز ون «بولوا ام هنقوس گراهشح اف نانلوا ف

 ندنکیدنا تخورف هد هیراح هلرلا ضر نسح
 |لیدت هدم الا شغلوا تقل هلیسقل ( یناودلوم )
 دردص ءهدهسیا شلوا قالوق هرق «كرهدیا ثالسم

 - هی ,هلکمروک قافرا هدنسر دنک اشاب بغار مما

 . هجارواقجم او ؛شقا دعم ندنو امه برق هلتراظن
 ۱ .«هلبلح هتداعسرد هر هرب دن کب ی دنک هاکرح نالوا

 هد ۱۶۷ و ؛ شقلوا لاخدا هت راع هلیفل اف یکصخ

 . لیا مور ترازو هنر هد ۷۰ و یثاب یجناتسو

 ۱ رد هدعب و ییصحم ندآ هد ۰ یبلاو

 وفر نتوخ هد ۸۲ و یظفاع شاب مو

 le هدازی عقلغاب هدهاکودرا هد ۱۸۳ بولوا

 - یکی ناسیخدوم«هد هسبا ش

1 
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 هوا و هنر اش 1

 دوش هلا یا | تزد ءندنغب دمهلوا قذوم هشيارب

 هد ۱۸ «یقرهنللوا ی هیلوسلکو لع ۵ رکاب

 : +شلوا یک زکر رلراصح زاغوب هلبا هداعا یترازو

 ا هدنغاط زوغكذ مر هنکآرب هدنخ رات ۸۰ و

 ۱ .ردشعا تافو ۳۹ ا

 اعا ه نهاد ٥ س نبهاش

 : u E هنس هدام شاب ىلع

 «اشا لو دیس »] a اشاب ع

 ۰ هلب روس تەح اص هنس هدام

 دو ناطاسرود )— لرد ) ۱ ار لع

 لصاو هترادص دنسم هدرا ناخ

1 



 ۳۳ تا ۰ هرارف هند وخ <« هیرزوا ع تحاسب

 ءهرکص ندقدنلو هدنتمدخ كناغآ ىلع ندنه 4 وج
 باتا هبا شاپ دحا یظفاحماروا « هلتع نع هلم هلسار

 یرادلس هدنیصا هترادص دنسم ثكمااراشم كرد

 هلیسارما < بدیک همو رضرا هدنتیعم هدعو ؛ شلو

 كبلاراعم ء قرهوا لئا هنسهنو یا یجوی
 تمزالم هنوامه باکر ء هلئدوع هتداع-سرد هدنناف

 لاسرا هنفلیج همیایم یساضق هن وک «نکیآ هدک
 یناریمریم 4 هر هدنندوع هل روم ام ماتخ «قرهنلو

 قلایا ردلح هلنرازو رخٌومو هنغاظفاع هح ۲ لب
 هتداعسرد هد ۱۲۳۰ و ؛شفلوا صن هتل
 ءهدهسلآ شنلوا اقرا هی اہظع ترادص دنسم هلم ۴

 كرهدا معز رات یندنک هتکرح ءاشیام فیگ

 یدصت هناکرحو لاوحا زستیسادمو هغو یسک ره

 «قرهنلوا لنع 9 2ز وةط كنرصت «ندنکی دشا

 تآ اقلا شم هدندنمو ؛شلوارومأم هتماقا هدسد 8

 هداروا « قرهنلوا كب رحم یهاشداپ بضغ «هلیعوقو

 ۰ یدیا مدار روسحو یا .ردشغل وا مادا

 ناخ دوم 0 | اشاب لع
 تراد ص دنسم هدنرود یا ١

 لتعور «بولوا ندارزو نالوا لصاو هیاظع

 هدندامسرد «هدلاح ینیدلوا یلغوا كئاشاب دجا یزاغ

 قرت اردن «بورک هنوام نوردنا ا
clلع هد۳۲و لوا زا هدن رات ۹  

 ۱۲۳۸ «هرکص ندقدلاق لوزعم هنس شب «قرهنلوآ
 جانم يو شاوا

 یاب .بودا تمه رصح کا تمدخ هب یهاش دا

 مظعا رد ص ندکی هد

 نبس>ح ۳11 نص وصخ شاساو نما ۳۹ ڪا

 رادتقا هدایژ اهد هد رص وا «هدهسوا شقارب یاد 1

 نوا «ندنکیدتیا روهظ راشیا فقوتم هتامواممو |
 رونکتو «لزع هد ۱۲۳۲۹ «هرکص ندترادص قانا _

 «هلقالطاو وفع هرکص تدمرو ؛شفلوا ین هنغاط
 لزملا دمب هد 44 «قرهنلوا بصن هنتلابا هبلوق

 بفقاعتم یتدوعو ؛ شفلوا هدعاسم هندوع هتداهسرد

 هنس وا هنن «قرهناوا صن هنفلظفاحم یناقاخ عالف 1

 7م 7 هدنانو .ردشعا تافو هدهتاطاس هماق
 .یدیا هدنرلشاب

 ی ل 3

 ا نادوبق یرود رب پ

 یروگب هد ٩۷۳ و یثابیجومش ها

 هدنلارا كناخ نایلس ناطلس ینوناقو ؛شاوا یبافآ
 ۔ ولج كباخ میلس ناطاس «بونلو هدنرفس

 - وا ارد ناو هنتسوا كناشاب هلا هک نادتس

 ؟هریزج « هلتع نع هسیرق هلبا اود هد ۷٩ «بول

 ۲۲6 هنس ی را هرکص ندکدتا ِ یهروک ذم
 «بوقح هزیکد قآ هلن و امه یاعود تب ص نایک هراب

 « در هلک تسار هنساغود كيدنو هدنر وص قے هتسا

 بلاغ فرط کد هده را نالوصوقو هدنرا :ب

ATزوتواهلا هىلاراشمنادوقو «وع الماک امن "ود  

 هللا یک ۱ ۵ یفرط نعتدو ؛شلوا فلت رکسع ك

 هردشعا 0 9

 9 ۰ ۱ اشباع 0 ۳ 2
 .هللروم تعحاصم هنسهدام

 ك ماسح» ] ] (-هد از كم اسح )

 ۳ تعحاص هد ا اشاب ب ىلع

 یرود عبار ناخ دن ناطلس |۱۶
 A0۹ «بولواندنرآاش ای ناد ورق اشا لع

 تناشا ناسح لد «نکآ یسادفتک ناطلس هدلاو هد

 ك هس رو . لوا ارد نادوف هد-ذل مع ی مچ > وأ

 رس 2 1 كرس دارة هک ندو هدماقم
 هد ۷ هو ؛شعا 2 یس هعاق (تادراو ) «قرهئلوا

 روا مو هد:وځار

 یرودمبارناخد۶ ناطاس یخ دون | | «
 هروم «بولوا ندن زاع ا نادوبف اشا

 تفیاشاب نالف هد ۳ «نکیآ ینرصتم اش

 ترد هلا هئس تردو ؟ شاوآ ارد نادوبش هنتسوا

 «بوالوا لنع ۰۷ هارد ندق دلاو هدماقم و 111

 هردشمام هوا مولعم لاوحا ةي

r ET 
 «بولوا ندنرلاشاب نادوبق یرود ہا

 - اپ دم مناج هد ۱۱٩ «نکیا ندنرلنادوږق نویلق

 «بولوا ارد نادومش ه دل نع یعچ وا تب اش

 مساق هلکعا تافو ام ندقدلاق هدماتم و یا

 ۳ یس ۶ رک اشاب

 ماس نا ناطلس )— دس

 هدنرارود ینا ناخ درو ثلات ۱۱ اب ۱ لک

 ه ءردشلوا ارد نا دوږق هعفد یا |

O EEا  

 -وسآرفغز لصانع



 ىل ع
 برغو ؛شفلوا هسرت هدنغاحوا ریازح «بولوا لب

 شازدنوک هتداسرد مات ینادضت وق عزقاتوا
 وربل هدنرلتنطاس لئاوا كناخ ملس ناطاس .یدیا

 - هطآ هننامودنص هلرلناصروق یراکدید نات هرقو

 بلاغ ؛بودبا برح هلنراهنکت رازح هدنرلقجآ یر

 ۱۳۳۱ «قرالروم نیس نوامه ûl دوبش «هلکک

 شاوا ارد نادوبف هنتسوا فب اشاب اص اح هد

 هب راح یا هل رل هنک هرتلکزا هدنحراخ زافوو

 ناطلسو ؛ شا تارد و تعاعم زارا هده رگ

 هرکص ناوک شو یعرکب ندنراسولح كا ناخدوم

 قج ر "امج « هلیص) نوک همدم «قر«ثلوا لنزع

 هد۱۲۲ هرکص ندقدلاق هدماقم و

 ه هردنکسا «قرهنلوا بصا هنتلابا رصمو .لزع

 .ردشعا تافو هدنغد دراو

 ىلع ىج هخرج» ] ( e اشا لع
 هل روم تعحاص هنسهدام 4 اشاب

 ا(
9 

 « اش اي لع ظفاح» nS اع

 ۰ هل روم تعحاص هنسهدام

 ید وب (-- هداز حوصت )
 یرود ینا ناخ دوم ی ۱ اشا : لع

 ینادومف نوبلق e ادوبش

 و ردق هنس

 چاق ر ندنواه نفس «بولوا نواه هنادومق «نکآ

 هدنسهظفام یروص رانوکلوا هللا هنک همطق
 كن اشاپ هللادبع ید هدنخ رات ۱۲۳۷ هدلاح یییدلوا

 وب هد اصمم هدهرص واو ؛شارا ارد نادوق هنتسوا

 ارج هلئسادناموق ت راف روپعم رل او  نانل
 هف رطوا هلا اود «ندنرلت دلوا شا هرصاحم یزفاس

 هکملکج ی یرلیلنات و هدهبزاحم ییدتاو ؛شعا تعنع

 هتک رلود هسا شاملا كف ینهرصاحم ءرهدنا ر وب

 تحاص یاکمر و سا هان ود «بوشات 1 ققو

 تدمر هللا ارد جاوما ,قرءتآ هزکد یندنک هجرت

 یللحاس هدتاور رو ؛شلوا قرغ هرکص ندقدلابح

 لتق ندنفرط یرلهاوخ دب ضمب «هدلاح ییردنوط

 حورج یثاب نوک ید را «قرلتآ هزیکد یعمن «هطا
 یفلاشاب نادوہت .ردشفلوا نفد .بونل و قرهلوا

 هولا عکس یدم

 رود نا ملس ناطلص زر ۱۸
 ۷ 7 11۳ ا ۱ اشا ل

 «بولو ترهش هلرتنایدو دادولدع هحارواو ؛شفلون

 نفد هدهفارق کا تافو هدهرهاق هد ۷

 یل ع ۳۱۹۰
 aT هدنافو .رد_هفلوا هقش) ندنونلآ ش

 2 .ردرومشم یفی دمقبح
 لاطاس مت دی 2
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 ۱ و* و عباد ناخ ینطصمو ثبات اشا ع
 ۴ ۰ و كلبلاو هدهبناب هنس ۳ هدنرلنامز ینا ناخ
 ۳ وریجو 4 هداعلا قوذ 1 بیا یکی

 رک دیردب .E .ردش ۳ ۵ RE تر

 ۱ شو «بولوا زئاح نسهر ناریهربم اشاب ىلع

 لموڪه هن رزوا كب هماق هدنسهرصاحم هفروق یثراق

 ۲ ةوا جوا .یدیشلوا دیهش «كرهدنا تعاعت زارا

 یردب تا هجرت بحاصو یرلبعجوا یرلکوس «بولاق
 ك لو کا مور ندناربم کب لو نانو

 باستکا هلق رط وب ,بولوا روج هکولس هفلدو دمخ

 هالدهن هلبساقفر ‹ هرکص ندکدتا توقو تور
 شح ا قارحا هدنجما یراهناخ ینراردار «بونود

 د دنکیق افتالا ی راک نده هنرزوا كوو

 كب لو .یدرلشعا جارخا و درط ندنرلتکدع
 4 فلوا یسهجوز کیا .بودبا تافو ابفاعتم

 رب هلبلغوا رب اد یلغوا رپ نادر
 1 ۳ 0 یزو

 E ی راسرد بلق < توسقو ماقتنا ۹

 و هل رکب یستیصق ( كیدراق ) ق ږام هب ی رکر ا

 u تموصخ ندیکسا هدنسهرآ ینادناخ تباشاپ

 |. هلبا (وقناخ) یسهدلاو كناعاب ىلع رللکیدراق
 ۱۳ اا ام ضمب هدنقح (اسن هاش) ىب
 ۱ «نکردبا تافو وقاخ ,ندنرلف دلوا شفلوم هد هنانکش

  ماقتنا 0 دراق «قرهتوط ندنسهقاب كىل

  هلبیقوس
 . هتورت لیبخ رب _«كرءدیا كولا هنشرط هلنیرد

 ۱ یرکرا کص ندق دلوا لصاو هن شاب یمرک و لتا

 هنیما یزیق كناشاپ نالبق لهنولد نانلو یسلاو

 كتنسهدلاو ی .یدشعا تدص و سا

 1 ار یراراوح وا هده رص وا «بو دنا 2 یماخ

 یبلاو تار هدننمخ ییکنت فنایقشا ندبا زسح
 ی هیل اراشم هلک لرو هد دش صاوا هاشاپ تروق

 هلبلح هناي «بوروک یلصم قفاوم کا هدلا یب

E e GI SE 



 نر را ی ی
 شیک هنسهرادا كت هسا رف ندنت ر وهج كيدنو یر «نکیا شت ادعو یعرو ۳ ب

 «بولآ "ابرح ندرازسنارف یبهزورب اشاپ یلمءهلغملوا | میهاربا یلهینولوآ «هلبا لوکت ندنزوس ًارخو
 هب هرتلک | ۷ ندنطوقس كنو وان هسيا هقراب هن .هاکرت قو ےل لع «قدنک دتنا داماد یا ت

 . ردشل آ تیااص ندرازبلکنا یتوب i هعن وقو یدمرو یرکرا قرهالپوط اتنر قاط را

 1 ك ««دلاح ین دلوا مدآ رب لهاحو ییا اشا لع هدهرصواو : شلآ هنمکح تحت ارج س

 نانلو هدنسهرادا تح < بولوا یتاردو ردم نالبف ی هشولد نالوا شمارغوا هب یهاشاپ

 یراعمو ق رطو < نا قینماو شیاسا هدرار | لاصعسا ىلام نامرف ؛هرزوا كعا لتق یاشا

 هیسج شا راسو رلب رب وک هلرل هماق قوجرو «حالصا لتف یملاراشم یاشاب ناذلو ی رد ناق ‹كرەدي

 - راوخوخو تدشو ماظ قب .یدشعا انب هنیتمو | هراح هللا برتسوآ و هيسور هدقلهرا واو ؛ 2 ۰

 كنبزوک «بولوا هد هجرد تبان یخد ییاسد هلبغل ` یرکسم دژانرآ رادقم لیخ رب كب ىلع بول
 گر هر دتا ا نعاوتا ر هنکش “| لتشهد هک وا ات گل رهدیک هبرح نادیم یاکوک هلا مچ ۱

 قتورثو رادتقاو توق ۰ یدرولوا ذذلتم هلکا بس | «ندنکیدتیا تمدخ نسحو تراسجو تعاتب
sé ۱یقاخ شک ا «بوترآ یو یاس دوټ لک هق دئرا | بصل هنغافرصتم هژلاحرت هلتس هنر قاناریمریم  

 هعفد قوجو «ردباوجم دارهربک هلا هلا هت اسولب | سو اسد N ید هنسهظفاحم رادنب ردو «شغلو|

 یول هدعب « كرهرېدتبا لنق هلیلا كنبردارب یردارب | ید یبهنای ,هشلوا فرصتم هبهلاحرت اشا یلع "
 ۳ 1۵ هدب راقوت .یدردنا مادعا E یاد N تبا توصل رک هنتاذلشت قا | هنسهراذا ت

 5 و ماظم تناش اب ىم یسهعق و ( گی دراق ) شا وفل هنسهدهع یتالو هساب هلترازو هنر و ۱

 ندنساءهخ کا ندفرط رب اھا ی «هجابر و

 كجا عیسوت ییسهرادا *هراد ندفرعر«قلآ ماقتنا أ

 تآ ارحا یررب نالوا هدزرکح تک یخد ندفرطرب و ۱

 ندذوفن باصاواسژر كج هل هديا تغااخم هنبصاوا و |

 ۰ رده وع

 نادناخرب یلتیئیحو یلذوفن هدهرره هدقلدوانرآ
 «ندنکیدمهکح اشاپ لع یندوحو « هسیا راو

 دوخایو وع هساسد و لبح ابو "انلو ا قا طر

 هلرلرامتخا یدنک ی ځد یقاطرو ؛ شا الحاو ین

 راد كر «نوجما یمراتروف ینرلسومانو ناحو

 «یدیشلعاط هلاعر اطقا «بولوا رود کا رادو

 هد هراغنآ صوم ا یلەوندنافا تعاونا یلاهایارقف

 رلنبداقو رزق لزوک .یدزامریدلاق شاب ندکلشیا
 گر هدیادع تلىصم تااجو تحایقر كوس ین رلثسح

 «ندنغی داوا لهاح یسیدنک .ءرلن دیار وب 4۶ الو اص

 هدنرافانوت یدنک كرلن ادناح .دقلد وارا ردق هتقووا

 اعاد هلذع وط رل هحاوخ هدرلیتکم هلب رلف رصم یدنکایو

 اعا یراءمو مولع یرلقدرب دن] و هدهبولطم هحردر

 بيس هنمردنونوا یخد ین رلتنابد قحو «هکمر دشا

 هننلا كرلمور ساد ماطر یهرادا روما.ردشلوا

 نسب دنک یخدرلب دلروس و تار اخمورتافد بو دیا ماست

 هنیرب كناشاب تروق «بوشیرک هننابشت كعا دیرجت
 ,هلبقوسرکسع هنیرزوا تباشاپ یهاربا نالوا ش کک
 كنس هلق هاب ردق هب هحآ وا «بودیا رب-آ سادن 1

 ارج یر یاو ؛ شمت واط هدنموردول ر قاک ارق 1

 هردشما جور درب لوو یرالغوا یدن ۱

 قالخا نسح هدهحرد تار شاپ میهاربا هلاراذم 1

 ینصیلخ لاما موص .هغلوا تاذ رب مرکو یحاص

 اهد ییس دع هر ا_ 13 شاب ی یخ دتا ماحرتسا

 تار كاا مهارا تاو شا دی دش هدایز 1

 ا ا ندیلاع باپ هدنقح ا هنتلابا

 "باوج ,بودا فالتا ینهراا هللا ىدنكة باور ىلع
 هلوح و و ردشع ا اما غی دلوا شع |تافو هل دوع وم لجا ۱

 .وکح راد هو ردق هم ناصلا نت 1

 «لصادا ۰ یدریاب زاب هلن سا هجو رر ابق ی دلس ه الک | هنسمردا شد e ناب ا ندوی

 تسیس هندیازتو راشتنا كقالخا ءوسو رةفو تلاهح ۶# رصتم هلاحرت هلنرازو هنر یخد ییاشاب لو «قځ هنا

 هنسل اسد رلز و «بوشروق هسا ندرلمورو ؛شهرو .هبصق هزور و هغراب .یدبا شمر دتا بص هنبراقلف
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 ىل ع
 زون هرلنوب رار هلییصمت « ندنرافدلوا تلآ یغد

 . هوا لئاز قبنما ندرادوانرا هلهو ؛شمرو

 «نوجما كا مادفتسا یشراق هنیرلپ دنک هدتجاح نیح

 ًابقاعتم رلود ملک حلس ینرلنادوبق مور مقاطرب
 .ردرلشع| لامعتسا نوعلالقتسا نانو یرلحالسوا

 «ندنفیدلوا هاج بو صیرح هدایز ك اداب ىلع

 «بودیا عیسوت ینرادنقاو ذوف *هرثاد هبترم نکع
 ۰ یدرتتسا كا ماود هدلاحوا كد هن رم رخآ

 «بودیا ساکمنا هتلود باب یسهعقاو ملاظم تباہ

 شا املا هتداهسرد قرهلوا ریکلد ندنس دنک
 ˆ یدنفا تلاح رومشم یخد كکب وشاي یهساب نالوا

 یغنیدنلو هدنتدن لالقتسا كباشاپ یلع هلبس هطس او

 | «هلکلدنا لامشا یه اش داپ بضف هدنقح « قر هنل وا ضع

 رداص هنس *هدارا هدنقح لع ندنکایلاو همای
 كلم هلايا ییدلوا هدکعا هرادا « هدلاح ینیدلوا

 یتفج هيم هقلاق ندهمناب اشابیلع ناقاب هلرظن یس هناکلام

 | او «كرەديا ضرع هلناعفادمو تاراذتفا ماطر
 قیدصت ین القتسا هصادو راکفا ءوسناببلا فل اس هل تفل

 هلسهدناموق كناشاب دیشروخ هد ۱۲۳۷ « هک ا
 اد ی راک قادانرآ قرهنلوا ته رک هن رزوا

 .رلق دنلوب نیماربغ ندنرکمورکلد ندنس» دنکی س لج

 ,هجروکیینیدایعوا «یهاشداپ بضف هلوجوو «ندن
 د.شروخ یغوح < قرهلوا نادرکور ند و

 هاب هلمدآ جوا رب اشاب ىلع ۰ کا قاحلا هباشاپ

 اوت 19 ندق دن ابط تدمرو ؛ شمناہق هذس هعلق

 ثالوک «بوقبح ند هعلو هلط رش كاردنو هتلودرد

 هرتسانمرب عقاو هدنرزوا كنهطآ كچ وکر, یهدنجما
 نلب ردن وک ند فرط اشا دیشروخ < هد

 هءفادم ی د یسدنک « هديا لامعتسا حالس رلمدآ

 , بولی روا هللو شروق ندنرب جاقرب تبار « بودیا
 هل را هلک كن وروت رز هل اغوا چ وا یعوطعقم رسو؛ شمش ود

 یسوہآ یرولس «قرهنلوا قوس هتداعمسرد راز

 یسهعلق هاب ید یدسح .ردشفلوا نفد هدنجراخ

 قرتسح نکبا یغانوق تموکح كدهتقو نیش هدنجا

 رب لمکع,بولوانوفدم هدنسرشراق كنبارس نالوا
 هردراو یهر

 هداز اشاب رات ندن رلنوروت كناشاب ىلع لنلدهرت

 راش وه هزاود هدندام سرد تقو یلیخر كب دو

 هداز اغا لوو ؛؟شمزک هدنتفانق نومالمو هدن)اح

۱4۲ | 

 یرداربو هدبص انمیاسو هدنفلظفاع دارفاب اشاپمیلس |

 یهیمالسا شیارفو «؛ردناروهظ تاکرح فلاح ههیع |

 ٤ ىلع

 ردشفلون هدراکلبلاو شب اشاب لیعاعسا

 .ارمش ین امعیرعه نرف یحنوا
 ۱ 2 ردیصاخم كناذ چوا ندنس يلچ لغ
 ۱ «بولوا فورعم هلک جد هداژ لادن یسجر

 ۱ .روناوا 5 هدنسهدام € هداز لا «

 فراعتم هلک د ( یسیلع عساو ) ییا
 و هماننوامه » روم ثم . یدبا ندلاوم «بولوا

 | هد ۵ 5 < بیل كنو (هنمذو هلاک )

 :ودندنرامشا *هلج تب وش .ردشما تافو
 3 ی رلیا كلالدرد م قس مد رب مهسمروک

 ین رایا كاله تریغ رکا مهسروک هللا ريغ
 ادم هداز دلولا ما ندارعش هنن یسعجوا بس

 ۱ .نکیا یسیضاق بح « تولوا یلفوا كنيدنفا زی زملا
 هدهس ع تادا هردشع ا تاقو هداروا هد ۱

  وش.ردراو یرامشا یبرعو یرت,بولوا یسالوطدب
 ۱ دار لگن وآ ٿب

 کالقا ریرپ یدتوط هک ردمها دان رارش
 بکو ک رق یا بش ره هدن ۲ ردلکد رات روک

2 
 نن س نسا وا ج 8

 تلا یریرلا لع
 شک او یرادتقا هدناس داو رەش بولوا ندره

 ۱ لامفاو لاوحا «ه دلاح یز دلوا یه رم ندمولء

 رش ماکحا ۱3ت سل فک «بولوا ن ك یاوئاو

 یر دبص یلخر .یدرل وس راز وس یللو یافخعسا

 هنب رفک, ییک و هنتبالو اک ندقلخ بولوا یرلمب اتو
 «بول رو یوتف هنلتف هعفد چاق رب .یدرولوا لاق

 لئادوح لصا نء .یدیشل روق هلرارف هءور راد

 هدنګ رات 1 .یدعفلوا هر هدقشمد «بولوا

 . یرامشا لبخ رو لاوقا تي .ردشع | تافو

 :ردکزوا رلثب وش «بولوا
 سادم مدق درا

 یدنع هبع عبرو

 مکئاوضر نم ریخا

 نادلولا نم نسحا

 هقدنزلا ىز كنع عد اص یعدت تئا اولاق

 حا نادرملا و یرلصی عابسلا تلق

 تعحا هنسهدام N زا

 [. هلروم نر ی

 یغلادہم نب سنس وا ) ۱
 ندایدا ریهاشم (یرهفلا یرصل ىلع

 یربه نرق یعتشب «هدلاح ینیدلوا یلناوریق «بولوا

 عمقلاب

۲۳ TOOT 



 هع ل ع MR او ۱
 همسر مالم اسو ندقاعسو ؛ شمریدتنا كحیمان | ۰هنیرزوایتوعدكن ال ندنکولم ل ا ۱ ر

 ؛ شما سا ینیذاخنا لیشی هللا مفر یهایتس ند | «یدشقا تماقا ةدهجط هدمبو « تعزع هفرطل
elهسایع ین یهددادنب و بولوا ۳ ات هدا ہلا قوف هدم زک نآ رق تن  Dدالوا هلبا سابو دالوا ی  

 یتسیلتیلها ندناذو « مدیا قیقحو هنیاعم ییلع  لزوکه دیابوو ؛ شهریدشیتب هبلط قوچ كب هد هتب
 «قرهزاب هب د 6 مدتنافلخ NR O كن رە اقاع-اوبا هجرتلا قب اس .ر دشنوسهدیصق

 یدنک مکح رانوب ,هجندیا توعد هتیب ینرلیدنک | « بودیک هسسادنا ندیکی هدمب .ردیاغوا هانسهزوگ
 نومآم,هاکغا باخت |هتفالخ یییدهم ن ہمارا ی | ترم رر داو در هنیرب تنومآم ءكرهدبا كرد یینج هقبچ ندنرانادناخ | .وس ناطق شمب راد هنحدم كراکا راسو كد

 هرکص ندافنخا تدمرب میهاربا « هجاک ندناسارخ | :ردندنرامشا ههلج تیب کیا رب وش ا یناو
 ماما قجماآو ؛شلوا رهظم هوغع « قرهشلوا ماست هدع تم بصلا لسل اي

 « بولاق یرک یسهلئسم کلدمع یو كنار یلع ۳ اس مایقا
 ۳ 1 2 هقراق ء | دقر

 نوراه «بودیا تافو ه درس وه هنسوا هملاراشم E هدر« یال گنسا

 یتزام هزانجو ؛شفلوا نقد هدنناب یربق كدا (یهاربا نب -- نسل وا) 0

 هاکترایزاذهانمو لایدقص .ردشل هفملخ نامام وا ندابدا و نو وه ریه اشم ۱ فو لع

 «قرهنلوادع سدقم كم هدنیب رلیعیش هله بولوا مانا لوخشم هلس ردت .ردراو ینا رش ریسفت رب لزوک «ب ۱

 سوط هددفارطا. ردهدقع الب وط راوز هج راکس هنس ره هدافشتسا تاوذ . قوح ك ند «بولوا

 لکشترهشر لوس هلرعساسدقم دمشملد هنعدقرهش | ندنسهیحا فوح یهدنتمج هبقرش گل رصم .رد رشغع |

 . ردشعا .ردشعا تافو هدنحشرات ۳۰ بولوا

 تاک ییا ندنسارمش نارا ۱ و ل ا ندنسارمش نارا ۱ ا لع
 : ردع” :ردکنوا تب وش هردلاق

 «یداندمولع هياط بولوا ین اتسرهش یر ۳ 0 ۳ فو دو

AS 1 ٌنادم یلع لب ناخ میهارا یلم «هلتعزع هناتسدنه  

 ردن وا تل وس .یدشدوا ره :ردکن وا ت تیزوش ؛بولوا ر :ردکنوا تنوش .یدعاوا رهطم هتفطل کا | یناسارخ لع

 ما هشیپ هودنا لد رد هدرشف دش نوخ
 میشن هل یهآ "دلعش ب وت مزب رد

E Eما هشیش توقاب *هزید ناشن هدم  

 یهدقطاطخ « بولوا یلزربت یسیعکیا میشن هن یهایس زود ېب وت قشع رد

 3 داصربمرومشم .ردراعش تربش اا هل تراهم E) ن ( یزرا = لع

 5 ۱ ۳ 2 «بول وان دنط اطخ ریه اشم و

 تساب ره دلم اطخ طی ندنلتف تط وا «بولوا یر ِ 1 1 ه ها ۱

 «كر هاک هند اعسرد هدنرود ناخ نایلس ناطاس یتوناق
 «بوزاب لزوک یی هرنلخم طوطخ .ید.شلاق هدیو ۱ ۳ ۱ ات ها زر

 ۰ كش : ه دی ای هب هغو

 یراآ قوجر هدناهفصا .ردزسلاڅما هدة ءلعتسن هله ی ۳ ۷ اف دف ۱

Aاسحاو ماعت | قوحر ثكندطام سام 2 .ردوح وم نا 1 ور دسع باو هد . 

 a ۰ a ۰ ِ - ۲ لا هم ۸ 1 جو ب1 2

 . ردشل و ترهش هلق (زاون هاش),بولوا لات هن رز 5 ید 2 3 وبا ) تو لع

 < ا E 7 رقامل اد e قدا-صلارغفهح س

 : ردندنراهشا هلج یعابر وش 2 3

 باشوخ رد یا و یدش نیشت هناخ ان ( بلاط یا ی ی٥ ب نیسان نیدبالانز يلم ی ۰

 بآرب هدید تا تساص هتسوی . هدنخ را ۱ ۵ ۳ > بولوا یسک دب كرد اا |

 تغز مدرک بارخ لد هناخ نم 3

 بارخ هلاخ نمو یدش نیش هناخ وت

 ( یسیع نب س نسج اونا ) امرلا 1 ما یسهعرک « بولوا هدایز كب كب ق.عو تمرح هدنقح

 «بولوا ندنسلکتمو ةاح دا ل ۲۰۳ و شا داماد و هنیرلب دنک ییبح ۱

 ۰ یدیا یحاص لوط دب هدةرااس و ہد ٤ہ رع تادا 7 یهچرتبحأص «نکآ هدنرهش ور یدیدنک هدنخرات 1

 تاذو اب هفءاخ نوم ام .ردش و عهدهرونم هنندم

 لیصحم ندنرصع ریهاشم راسو جارسلا رکب وبا هدناکوکشسم «بوریدتنآ تعيب هسک ره هلذاما ثراو



 ی دل ع
 یدادعاو اآ ۰ ردراو لرش ریس رب . یدشعا

۶ 

 هد ۹ ییدشک. . بولوا ند ( یآرنمرس)

 هردشعا تافو هد ۳۸ ٤و ؛ شم وط هددادغب

 .اشم ( قعان سس مساقلاوا) یهازلا لع

 « بولوا ندب رع 11 رەش رھ

 تافوهد ۲۰۲ بوغوط هدنګ رات ۲۱۸ .ردیلدادغب

 وعل ۳ یون تاب لها یراهشا ۳ ۱ دردشفا

 راسو یلهم ریزو هلبا ینادا ةلودلافیسو قد
 «بولوا ترابع ندر هسحدم هدنرلقح هو رصع مظاما

 لج تب ییار وش «ردشفل وا ي هدازحا ترد

 : ردندنراعشا

 یداتتسا كته یومهلا ف كدودص

 یراهشا ىلع ءاکیلا هن واع 3

 الا كيف یراذع علخا ۸ و

 راذعلا نیسح نم تاعا

 تکلاو نسح نم ترصبا و

 یرایتخا عقو یوقشل كيلع

 «بولوا و سا رعش نارا

 یجزوقط . ردا دابارتسا رودرز غ

 .ردراو یتاود با سم .ردشمآشاب ه دی رعگ نرف

 ندا تب وش

 تسبچ هداقن راکت تسد زد ام دایرق

 تساچ هراقن یدادن كنج هاروچام ۳

 یا

 2 a 1 ۶ یو اخ سل | لع

 هرهاقو ؛شوط هدنسهبصق ( اضس) كرصم «بولوا

 نیما ناو یریصوو ندییطاشلا مساف وبا میش هد

 . اعم ءالع

 هدناب داو رب ساو تارق ءهلا لع ندنن رص

 لاقتنا هماش قشمد < هارو نادا لاک باستکا

 ؛ شعا لفوت هلب هر و ذم مولع ید هداروا «هلبا

 حرشر_ هرزوا دل ترد هن «لصفم» كن رش زو

 ۱ راسو ندف وع ناو یاس هدهردنکساو

 هدیهببطاش ؟ءدیصق نالوا راد هد ارق« یک یغیدزاب

 « بودبا لاغتشا هلسب ردت هدقةشمدو ؛ شا حرش

 شالشاب هنعالبوط هبلط قوح كب هنسرد ساج

 یغنیدلوا هدنرلشاب ناسقط .هدنخرات ۱۲ .یدا

 قوجر . رد شتا تافو هدروک ذم رهش « هدلاح

 ندننافو تب یار وش .ردراو یراءشا هلب ر هبطخ

 ۶ ردندنسه دیصق رب یدل وس لوا

 حلا راد یاد ادغ !ولاق

 , مها انغإي بكرلا لزئیو

4٤ 

ENSوا تاب وش  

 مھل ًاعیطم ناک نم لکو

 مه اقلب .GEP چ

 قلب اخ بند لف تلق

 مه اقلتا

 مهنأش نموفعلا سيلا اولاق
 جر نج اسیسال

 ح (دم ن ۳ یتساشلا یلع

 هجو یاب

 ۲ نولوا قدایدا مهاشم

 ۱ ىتكلا لا ظااح كزەم ن زب نع ند ۹.مطاف كولم هدرصم

 مولعو «تلارف باتک هدر وضح » هلغاوا ی

 ۲ ماشوهریزجو قارع .یدردبا تبحاصمرتاد 0

 ۲ یرامشاو رابخا قلمتم هرلنوو یرارید یهدرصءو
 ار لزوک هلعسا « تارایدلا باتکه نمضتم

 ٠ ۰« ءاهةفلا بنام باتک » ۶ «رسلادمب رسلابا_نک»

 رو یرلب اتك ین اونه « فا وتلاو فقوتلا باتک»

 نیت او مکحو رامشا هلسال-ا قوح
 هردشعا تافو هدنخگرا ۳۹۰ .ردراو یراآ

 ووا ندنسا رهش س ف ۷

 ۱ یر درو, | یئاش یع
 ۱ ا2 .ردمآشاب هددنفرس و «شهش و اع ط هدنتکاع

  هاشتلود هرک ذی بحاص .یدیا راو یتراوم هدقمزاب

 بز «هلنفلوب زسشحار ندنفاآ < دن کی دیک هدنق رس

 هرعاشم هلت ا م یناممو یکی دتنک هنتر

 یا تافو ندضم و تاو « ین راکدتا

 1 یو هنمان هاشنلود تیهجرت بحاص هروزاب

 :ردوش اعم

 8 دیس شنمو دیدار مشچ
 ۱ مدیما تسنیاوت ز متیبب ریس نوچ

 | واو ناخ وتنالا ندهمنامبا كولم ۱ ا

 . یقر «بولوا یریزو كناخ دیعس
 كندا دی شر یحاص « هدیشر هعوج » نالوا

 هردشلوا بيس هاتف

 | ردناق) .بولوا ندنسارمش نارا
 ۱ ا ۳2 1۳ ۱ هاشپاع

 کا لاسو رس هدنارونو ناتسدنه یر

 اار هچ براي نینع یا لاح دیو تسم نم

 هدزدک ناماد هدولا نیدب یامادکاپ رک

aدادن رس ( تست هجاوخ ۱ ۰  

 ۱ ییعتل آ ۱ تكنکولمنار نی دلا ار 17

 هد ۷۸ هدنغارف هنبدلا سمت هحاوخ «بولوا

 تموکح تدم بارق هب هنس دلار ها ماقم



 «ندنفب دلوا دیدشو نانزدب ثك «هرکص ن ۱ رر

 ردح هد ۳ وا رفتم ندنسپ دنک,

 .ردشفلوا لتف دنفرط یر هدنمسا ب

 ندتاضقو لندن سا رمش نارا ۵

 جش .رد لز رت « بولوا باهث لک ۱

 ی یو دم و یرهرعاشمو هرظانم هلبا یرذآ

 وه - ARE ه دنهح ناطلس حره ب

 یداد رب باتفآ نوچ خد زا هدرپ وچ
 یدادبرک د مع لشم ا لود یک
 تس داوتلوخ مشچو وداچ "هم مالغ

 یدا و وب كلف یزاب هدیعشب ناهح

 یر اف < — ندلا ماظن ربا ۲
 لصا نع «بولوا یر ندنسارعش مظاعا سرفو

 یغد یراهشایسراف «هدلاح یغبدلوا ندنراکرت یاتفچ
 .ردششلوا بقا هلسقل نين اسللاوذ هلذل وال ویقم ك

 كدعسوا ناطاس نده روع كولم ردا .هنیخک یردب

 .هسرو ملت تنهجرت بحاص لغوا «بولوا یریزو
 هدنفاقحوج ناول ریشیاهو ؛شعا ماقها تیاغب هنس "

 وا کرش سرد هدبتکم هللا ارقاب نیسح ناطلس |
 ,هسرولوا لثان هتلود ییثناخ ره ندنسیکیا بول
 عوقو قاثیمو دهد هدن رنیب هرزوا قمامتونوا یشرکید ۱

 رم" هدعبو هدناسارخ تدمر ری شيلد .یدشلوف

 لیخ رب ندهرآ «بولوا لوغشم هلا لیصح هددنق
 هدنآره ارشاب نیسحن ناطابن «هرکض یک

 بو ردشارآ یریشیاع ,هعل وا تنطلس نیشن تخت

 کلم رهلا ءاروام : هغآ 1 یخ یغادلوا هددنقرمس

 ییانعا كك بو زاب هازرب+ دجاناطاس نالوا

 ندنکرادت كهار فراصم ربشیلعو ؛شّعا بلاط
 لاصیا هناره هلفرص« كملاراشم كلم «هلغلوا زجام

 ۳ هداعلا قوف ندنف رط نیسح ناطاس «قرهناوا

 «بونل وانیعت هفل راد ر هم لاحردو «لادقتسا هلئر وص ۱

e ۱ینرلتءوو شوب ریشیلع .یدنعلوا یرزو  

 قحم ی ءهراد ورک قفدنو فلاتو هعلاطم ِ

 اتو ب داو ؛ شل هلاح زن كح هلنب د داو ع 9

 یناسحاو مامن باب هتعدص و رنهو لع بایرا هفاکو هرایع

 4نساقرت كەت انص و فراءم هل لاح ون «بولوا هداك

 - ایس لغاشم رک تدمر .یدشما تمدخ قوج

 ناطلس «هدهسیا شما افعتسا .بوریتد روتف لاد هیس

۱ 
 ىلع ۳۹9

 تیام ,بویمرآ ندنروما ولرد رب نسيدنک ن یسح
 شقا بص هنکدیلاو دابارتسا هنرزوا یرارصا
 تاچ بویمروط قوح یخد هداروا هد سیا

 شملکچ هاوزناهشوک هلندوع هناره «كرهدیا اقعتسا

 رود ندشنافتلاو تىح كنيدح ناطاس هب هدهسیا

 ین راهدازمشو ؛راروص یترطاخ اعاد .بویعشود

 هلالاحوب .یدنا زامرآ ندنسهدافتسا سلحم ایرثک |
 زکلا ییاو ریشیلع .ردشعا تافو هدنشراا 7

 هله .ردناذ رب كج هلند ےکح یح «بویلوا یعاش

 ندنسدنک «بولوا ق 1 هک.ند دحوم و

 « یکی نیدمزاب هدتناتمو تاطلوا هسک هدناساوت لوا

 ردقوا هدناسلو« تقو قوح یخد هک ندا

 یاتفح را ازا را آ نیتمو یدعح

 هد هسزام هل شاک ایت هاطا هاه و هح زب ء ,هلغأ و اه دنس هوش

 3 دواو الدا | یاتمو تفاطل لماتلا یدا
 ةطقنوب ‹«لدنغی دلوا كعد یسهعدق *ءوبش دا نم هک رت
 ینارمو تاريخ .ردراد تک هد یران آ هدندرظن

 - هب ربح هیشا راسو سرادم هو «بولوا قوح ید 4 < أ ۱ ِ

 ر ل و كوس ك : ید لوا یوم و

 قچآ هتفرعم لع نارکشهاوخ فولوا یسهناضتک
 ندهناضتکوب یخد ريم دناوخ ریش خرومو .یدراتوط
 راس هلا یعاجنمراادبع انالوم «ردندرلن دنا هدافتسا

 هناو د ترد ین رامشا« م .ردراو تبع هلن رصاعم

 «هدنابش نسیککیا هدنفلقح وح - رب بو دیآ ےس

 .کلب وس هدنغلراتخا نسیم دردو E س یسیقچ وا

 یناودر یرافهقشب ندنو .ردشعارصح هاش

 «« بولقلا بوبع » :ردراو یراثا یآ هبجورو
 «نرشوداهرف» «هرارا تربح» ء« سل افنلا سلاحم»

 6 هراس همت 2 رک مد «یللو نونحم»

 8 نیتفل هک اع » «رطلا ناسا» ,«نیاسلر جارس»

 ج ا الا ««دیعس وا ناول تالاح»

 تادرغء» ««هفاقو جراو» رک و «رمشد

 6 ناعنص جش ةصق» ««یکر تاشنم» ء«اعم نفرد

 هجر» ««سنالا تاع ةجرت» «« نربغلا 4سج )

 كلا زکلاب ندرلن و .« رهاولا مظن » 6 یاللا

 .ردشمزاب هکرت ینرارک,د «بولوا یسراف یهرکص
 یر هلآ ی-راف یرتا ین اونع « نيل هک اح » هله

 «بولوا هک احمر هنادقنمو هناس دا هدنسهرآ ران اس رام

 لمکم اهدو نکنز هد ندیسراف كاسا هو
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 «ندنفیدلوا شلزاب هلدصتم كا تاسا یفیدلوا

 هک لح «نکیا دو دعم ندرا ] رادتهف دا هجرت

 هدنسهک رز رامشا ار داکشم قلوا سرتسد هنس
 هردشع ا صلخ (یناف) هدنسهبس اف راعشاو (ییاون)

 اتکا ته رر ندنس هم رافو هړکرت راعشا

 : زکح هدبا

 نشوج هکر هسرایک زروزیم

 رورات وک ریشش

 نيقرو هلال

 یدا رق یرش

 نس وس هغبشاپ

 هغا يص بوریو
 هغاوه روحا

 یسبزورپ منتکیم بش تعاط لایخ
 یسک لایخ دوخز مدوبر دیسر بشوچ
 لفط فکرد تسیغیم وت تسدب مد
 شک شدناسآ هن یرالک دن دی

 | ل
 تلودناربیشم نزحأتم ۰ اب

 « بولوا ندهساْغع

 هرک ر هدننامز ناخززع |ادص اطلس موحسم ناقاح

 ناطاسیزاغلا نارود هاشداب “ی ؟ یمنی دلوا رکاب

 یربشم هنا وط یخ هدن نم ز نم دنف ی ناخ دی ا دبع

 شک اما . ردشع !تافو هدلاح ینی دنلود ۳ 0 و

 هدنسهب رق سالات هدنغاعس هب رمق ,بولواندنرا رج اهم

 | نک اس

 «قرهلوا لخادهب هس رح نونف بت کم « هل دورو هتد اهسرد

 عطق هدنامز زآ و؛ شا تأشن نادتفنص هس رع ناکرا

 7 شی س «بولکه اند هداروا هجر بحاصو : هلو

 یذاج یسەنس ۱۲۹۰ «كرهدبا هبرکسع بئاص

 .یدیشلرالگا هبیریشمهسر هدنزوقطكتسهرخ الا

 ۱۲۹: ش غلوب هدنس هب راع هس رصهدن رات ۱ ۲۲

 ؛ بصل هنتی ریشم س ام هن ام وطه دنسو دب تان رفص یس هنس

 هل.مامش امار اشم تریشم هدنس هڪ ا یذ ۱۳۰۲و

 "اف هدنناوا .یسههس ۱۳۰۹ «بولوا نکسع وش

 لدع ناخ دوم ناطاس ناکتنج ء كردا تافو

 هدهریطخ لاک هدنلاصا یرلهفینم هبرت كننرلترضح

 نالوا او طقسم هیلاراشم موح ص .ردشل دا نفد

 «ف» رش مماج هدب وک كح 5« دنس هب رق سالاتروکذم

 راماو ایحا تاربمو تاریخ یلبخ یک بتکم

 .ردشع |

 بشن | لوا هاش لدا یلع
 میهارا یردب هدنخرات ٩5 ۰ .بولوا ندنکولم رو

 وس تموکح هنس ۲۲ و ؛شاوا فلخ ههاش ا

3 
= 

۹2 

۳۳۱۳۹۹ 

 لغو ا لب ایا یردار «ندنغب دلوا یدالوا.بور

 ۱ هرانو هد ٩۸۸ ‹ كرهدیا ذاا دهم لو یعگارا

 روهشم هیعسا (یلع ةضور )هدرویاج .ردشّعا
 هردراو یسهرار

 واع! یخد و

 0 «بولوا ندنکو لم یا هاش لداع

 ۴۶ هلوافلخ ههاشلدام دک یردب هدنځګ رات ۵

 ` هلسفد گرا هنتفو نا-.صء اط ر هدنتموکح تدمو

 . ییفوا هردشتا تافو هد۱۰۸۳ «بوشاغوا

 ح هردشلوا یناخ هاش لدا ۳

 ۴ ناطلس ن دومسع

 o Ed ۳ یون نع لع
  یسعتلآ كنكوام هنزغ رومشم هلک د نیکتکبس

 ۵ درسم ینهداز رذار مدنخرات ؛ ۱ .بولوا
 هع هدنطاقسا یالوط ندننس رفص كدودوم

 . ندکدروس تموکح هنس کیا «قرهنلوا سالجا
  قدسبح دو اطلس ن دیش را دبع یم «هرکص

 هردشاوا تک و جات لئان هلحورخ

 وا ندننطاطخ ۶۱ و رشات 2

 7 او و u ۱ یراق لع

 1 هردیلتاره .یدا راو یسهرم ید ند-مولم

 ۱ حرش تک راسو «اغش »و « لام »و « تاکشم »

 .هده «بوزاب فیرش فڪر هنس ره .ردشعا

 لع دیش .یدرولوا قشدعم رادم كل هنس ر یس

 هردراو یس« هیفنح تاقبط » ر هدنسهناخنل اشاپ

 :ردشعا تافو هدنشراا ۱ ء

 ةرک ذئر یخد كس يلق ىلع ر ینامارخ س

 .ردشمزاب ارعشلا

 . ناکرتو ندنسارهش ناربا
 ۔راف «بولوا ندنس هش اط | ت  لف لع

 ۱ رکن اهج «هلتحاس هاتس دنه و ؛شلو اعو وشت هدس

 ۔ارعوا هنبضف هدعب «بولوا مزالم هنتمدخ كهاش

 ی فگزوا تب وش .یدىا شم

 تستفه هک غيت مدرد ام شیاساک

 «نکیا لایوروآ لصا نع ] ى لق 2
 د امر هب وص كولم "۳ ی

 2 شلوا فرشم هلمال ما فرش كرهدرک هنارا

 مسر هدنارا دالر راو هدناهفصا «بولوا ماسر

 دالوا .ردیقاب یراآ قوج كب قاتم هشقنو
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 رارتشاو تراهم بسک هدقلماسر د E او

 یرلضعبو ؛شفلوم هدنتمدخ قابشاب شاقن «بودیآ
 .ردرلشغا زبم ید هدیداو رعش

 ا وق لع "

 هدرپلا ءاروام«ءبولوا ندارع

 ا

 ندنمادخ کاک غلوا رومشم یردب .ردشٌما ا

 ۔وط ین یسیعشوق كہلاراشم یخد یسدتک .بولوا ۲

 یبهلوادتم مولع ندنسالع دنق ر . یدا یسیشاب ی اف

 «بودیا لیصح یثیهو هیضایر مول ن دکب غل !واهبلاراشمو ۱

 ءال هدرلاروا « قرهجاق هنتهح نام ا هدع) ۱

 كکب غلوا ء هرکص ندکد تبا لیصح لاکا ندنرهه
 مدقلانم 2 رق لاکشا هدراذتعا ماقم «هلئدوع هناا

 هدنباب كا لح یترلتی»ح ضعب نالوا شلاق ممم

 هنو س گر هذیا مد ی هلاتسررب یمنی دلوا شمزاب

 یشیدلوآهدکمرب دتا اش اهد ده رع كا اراشمو رهظم

 غلوا «یدیشل وا زومام هنماعا كت هاح دصر روشه

 یردق كنهجرت بحاص قالخا هرکص ندننافو كکي

 بوتا تصخر نوجا ج یاغا ءندنراکد یب
 مارک | هداعلاقوف كنسح نوزوا هدنتلصاوم هزیرت

 دم ناطلس ندنف رط فی و و نشا رهظم هنتمرحو

 هلوساتسا نوجا هلا صم دقع هلبرلترضح ینا ناخ

 هدنفارف لوما ندا 2 ء قرهشلوا مانعا

 یماقا هدنداه-ردو ؛ شلوا لان هنافتلاو تمرح

 ترانس ینیدلوا رومآم «هلفلوا شلووس یناقلا
 .رذآ ءك رهدیادعو یا تد وم اغ الادب ینتمدخ

 هص وصخ نرومآ .دنقعو ؛ شا تدوم هنام؛ "

 هندامسرد هل_یظم و رقوت لاک « یقرهثثوا مانعا 1

 لع ههلاراشم هاشداب هدننلصاوم .یدیا شلرتکآ
 ییدتا هس » دملا ةااسرلا » بوزاب هدیاسح

 ناخ ں٤ ناطاس ہدعب . یدشعا ےدقت یفیلأترب ۱

 هد راکش رفس یتراف هک نوزوآ رو
 یانئا هلغلا هدنرتیمم ید یهجرت بحاص ر

 » هبعفلا ةلاسرلا » هدنتیه ملء ىع“ وق ىلع هدرفس

 هتدامسرد .یدشعا فیل ات هلاسرر ييدتبا همس

 هف وصانا هنس دنک ندنف رط هللاراشم هاشدایهدنندوع ٍ

 هنسدنک « قرالروس هیجوت یاسردم یس ردم

 هدانئاوا .یدیشفلوا صیصخت فئاظو هنعاتاو ابرقاو

 بوش روک هلا هدازهحاوخ نانل و یسیضاق لوبناتسا

 هحاوخ ین زر یدنک al نیس ی راثا و ی

Ra 

۱4V 

 دډ

 ی ل ع

 یز كنهداز هحاوخو « شمرو هناغوا ثبت هداز

 ناشلوا رکذ . یدا شلآ هناغوا كنىزق یدنک

 رومشم دی رحم » هق شب ند « هری هو هد »

 «ی-هشاح هنلئاوا تكنف اشک رش كنین از اتفت «یجرشر

 یرااراسو قتمر لاو: «رهاوژلاد وقنع »هدف رص

 « بودی تافو هدلوناتمسا هدنح رات ۸۷٩ .ردراو

 .ردنوف دم هدنراوح یراصنا بونا ابا

 بالا ن س نسا وبا
 ءاهتف 7 ا ۱ یمحللا لع

 تب لصا ند یردب «بولوا ندنیدمو ندهیکلام

 هد را ۵ 4 ء E E ینیدلرا ندسدقم

 «هلالبصحت ندنرصع یالعو ؛شوط هد ردنکسا
 ۔ دتا زی بسک هدمولع اسو تا داو ت.دحو هقف

 سپردن هدهرهاق هدءب و هد هردنکسا 2 اک

 لبخ .ردشعا تافو هد ١۱٩و «لا_غتشا هلمولع

 :ردند لج وا تب کیا ر وش بولوا یراءشا

 د یدل وم نم ناتس تزواعت

 )رب هما ۶+ انا روس اق

 قلاح یرتاز یلئاسو

 درتعلا ف لح نم لاحامو

 دم 2 نکا و 8

 مظاعا ( ا باح ن ۱ یدروالا لع

 هده رص) هد نخر ات ۲ «بولوا ندهبعفاش ءاهةف

 هد«! و ندب ریمل | ساقلا وا هدارواو ٤ش و

 هدافتساو ذخا ند_ینیارفسا دماح ونا میش هددا دعب
 6 اھ

 هددادفب و : شم وا نیم یخاق هد ضعب «هلبا

 ۲ .ردشع !تافو هداروا هدنح رات ۶ ۵ ۰ « بودی ناعوت

 «یوادا» ندناتاالد هرڪو تامولعم ترفو هدهقف

 «تکنلا»و < ینا رش ریس رب « یرمتعم فیل رب هل ناوه

 ماکح الا D 4 اسدلاو ن دلا بدا » »€ قوسعلا 2

 نوناق » ۰6 ةناطلسلا

 لیخ» هل راثآ راسو ییافم 6 هلن رل ا ونص «عانقالا»

 ۸ 3 بوک ۱ ت هدب اح ی "امر ۳

 << كلا ة سايس » 6 ةرازولا

 .ردراو یرامشا
 شمرتسوک تفو هرو ناحو < شالف اص هدنالوط

 .ردبو ص ینیدلوا
oهرضاح تلود هدنارا " 

 نیسان ولو SE ۱ ناخ دار یلع
 ۱۱۹۰ «بولوا E (دنز) نالوا شا

 بارق هبهنس شبو ؛ شوا فلخ هاخ قداص هد

 هدنخرات ۱ هرکس ندکدروس تموکح تدم



RA Arrار مر  

 ی ل ع

 شا جورخ هدناردنزام هدهرصوا :ردشعا تافو

 .ردشعثایغوا تقوییبخ هلا راجاق ناخد افآ نالوا
 نبطاطخ ریه اشم (سدرس ۲

 نطو .E ید سم لع
 ۱۷۰۰ ۰ هلتحاتس هاتسدنه ندناسارک نالوا

 هكنطخ یلعتسن

 طوس EWE یزب رب عضاو یلعریم نالوا یدحوم

 .ردشعا تافو هداروا هدنگرات

 دردی دی رادشا تد وش یش دلوا

 ش نادا شکلک ی

 تربت اپ كاخز| شلص اک

 ۳ تلا لع

 تس یر

.. 

 ندارعشو ابدا ریهاشم (روصنم

 ناک هرکس e كالا یه لکو وتم هغلخ «بولوا

 كيو ؛ شمن اوب یر دقعمو یعدن تن ٤سا ءافلخ

 استا هافلخ .یدشلوا لیا هرم LS ماعناقوڃج

 ن هدەزو ا CE ى 2 لوا دن

 رب لمکم کوب ٤ بولوا ل اصتم هناقاح

 قلوا قاعتم هونفو تم*ح یغوحو

 ك هدنظفح ۰ یدنا شمال, وطو شمریدزاب راب اکا

 « شعب هاعتکر

 هج راک هرزوا

 یخد هب قیسومو نالا .بونلو رایخاوراعشا قوح

 مهار ان قحا روپعم هدناوو«یدناراو یتامولعم

 كوالا ىلع دمتم هفاخ .یدبا شا آ سرد ندنلص وم

 ۲۷۰ هدنتفالخ رخاوا كلو . بواشاب دادهتنامز

 دالوا .ردشعا تافو هد (یآر نعرس) هدنخرات

 ° یرنک | ؛بولوا قوح یدافحاو

 یرلف و رعم كا « بولرا ین 11۳ جاقر < ردرلشءازق

 راخاباتک » LS ءامدقلاءارمشل | باتک »

 » لای SD 6 یلیصولا مهارا ن قحا

 یی کیا رب «بولوا لزوک كب یرامشا .ردهراسو
 : روتلوا دارا

 ترهش هدیداو

 اقرط نم لاو یاب

 اقرب ذا قربلا ماستیاک
 42و او یدات
 افرخ هب یلق ا و

 فلک ماه بلقلا نم
 ایققطس هتک ات

 اخ بیبخا فیط یداز
 اقر*الا یب یرغا نادار

 .ولم نارادیرس (- هحاوخ )
 را ۱ دن ع
 یرخاو سکا نوا كن 7 0

 دخ اندنلا ا ناول یموکح هد ۷ ٩۵ «بولوا

 كکنلروهت هد۷۸۲«نکیآ هدکعا مکعیارچا هلا

 ىا نب يح نب نسجل اونا )

 ۳ لع ۳۹4۸

 همدخ > اردک ها ا اار
 ۲ ۷۸۸ «بونل و هدنتیع» وفا مزالم

 یاود نارادیرس هاکن و و ؛ شتا تافو

EE 

 روت را RE كنتالو 2

 ۱ « نکیآ نیدن هسردم هللا كولس هب چ قیرط ادا

 ۲ برح ناکرا «هلا لوخد ههبرح نونف کم هد عل

 ندتلود فرط نوجما لیصح لاک او ؛ شمقیچ یطب اض
 1 ندکد تا تماقا هداروا هنس چاقرب هلما نعا هی هنایو

 ۲ هدهتشيو رسیموف هددارغاب تقو یلبخ < هرکص

 ۱ هدایوررا و یربدم کس لناثع هدسرایو ردن.مش

 ۱ و نقد هدهسایس تامدخ راس
 ۱ «قرهنلوا مادحس | هدهرک-ع تامدخ شم «هلئدوع

 و ؛ شا زارحا نسهر كالقرف هدمب و قلاولربم

 ۱ ایر تح هدهنکولم باذح نواه نيام هد ۷

 ۱ شف نالبروم E هدیهاشداب ترضح تس

  «قرلبروسب نیەت هتفل اضعا یسیلام نویسم وق ی رکسع
  هیمومع ةسرح ناکرا هللا یریشم ةر هرکص هنسر
  قوسیموف روکذ م هنن هدعبو ؛شفلوا بصن هنتسایر

  هصوصخ تب روم ی ءقرهنلوم ندنساصعا
 ۱ و ؛ شنلوا مانعا هرصمو هثیلر هلا

 . هربطخ یسهرت یناتناخ دو ناطلس «بودیا لا را
 مولعو هل رسو نونف.ردشمل دیا نفد ۵ درس ۱ هت هیعییط

 ۱ «بولوا تاذرب قدن اهصا هرونمو هدیدج راکداففاو

 ۳۲ | ةملاطم اگاد و ا قع هتناسل زرسنارفو نا

 یاد a E 0 هللا هرنف

 . یدیا

 ۱ دم ن - نسما وا و هل لع

 یوم نب اضر ىلع نب یقن ) ف
 . ندیاملا نیز نب رقاب دم نب قداص رفمج نب مظاک
 ا كرم انا 461 ( بلاط یا ن لع ن نیسح نب

 ۳ هردفو رم یخ د هلک د یداهلایبع «بولوا

 هلتدابع «بواک هارد هدهندم هد نګ رات ۲

 . یئیدلوا تاذرب خاصو بنتحم نداند روماو لوغشم

 . هدنقح هدندنع هّلالع لکوتم یمابع ةغیلخ «هدلاح

 هتاور ءقرهنلوا بلج هدادغب ,ندنفیدناوا تاعس

 یسیبیعت وا



 ندتاعس هدنتحهنن «نکیآ ۲0 راهش ھل

 هلکوتم ینیدنلو س هدزلزيم رویا دوط یر

 « در هلب ردنوک رلمدا یفو ۰ مک ۰: هلذفل وا 3

 هبهرا-یسالپ ر ق اعتراف سا یلزنم 5 ۱

 هدیعو و دعو هدنرزوا كغاروط وروق شل راس
 هلغلو لوغشم هلتوالت هما رق ةع رک تابآ قلعتم

 ؛رلشمروتوک هننروضح كاکوتم بوردلاق هدلاح وا
 لاح «بولوا لوغشم هلن مش هدنآ وا لکوتمر

 - دلوا ترابع ندارتفا كتاراخاک هدنقحو هم روک ۱

 ماج یءهدشلا «قرهتروتوا هنناپ «هنعنالک 7۲ نیا
 هدنرم ماما ترضح «هدهسیا شا فیلکت ینرژ

 ,هلئاس

 نسبا داشنا رمش ر هنیلخ .هعلوا هاوخ رذف
 یفیدلوا شمامر دشب راف بارش هنناق الصا

 رامشا ماما ترضح ردقهن رهو ؛شعا ساقلا
 .هدهسیا شا دارا ینغیدلوا لوغشم هلبظفح

 فا اند كالمو یی و ظعو هجن دیا رارصا لكوته |

 : شا داشنا یراعشا وش نالوا روم یغازساق

 مرت لایجالا للت لع اا
 للقلا مهمغا اغ لاجرلا بلغ

 مهلقاعم نع 0 دعب ای زا

 اوئزن ام سئي ایارفح اوعدو اف
 اوربقام دعب نم خراص مهادان

 لالا و ناجتلا و ا نیا
 ةيعنم تناك لا هوحولا نا

 للکلاو راتتسالا برضت اود نه

 مهل ءاس نج مهمع ریقلا معاف

 لتتقی دودلا اهیلع هوجولا كلت
 اونرشامو ارهد اولک ا ام لاط دق

 واك أ دق لک *الا لوط دعب اوعجص اف

 ربص لاعص ىا 2

 ناه «بوالشاب هنمالغ [ هدهحرد قح هوا مالقیص 1

 دارن انلو رضاحو « شا صا ینتعفر كناط ترشع

 گویم هن رزوآ كود .رلش و ۳ رو كشا یهلج

 ینواضسو مرک « ثكماما ترفح «بولوا هاوخ رذع

 ؟راکید یرامشا وب هنیلخو

 ننیدلوا یجرو راند كس ترد «قرهلوا یەت "

 ییسیدنا و شا صا یس هد أت لاحرد «هلک من رکوا ۱

 اذه مه ۰ یدبا شا هداعا هلم هلمارکاو زانعا

 ¢ ندنرل دم ر وام یک ندتاعس ه دنمح رلقفانم 3

 كرا نمرس«بویعا ه دع اسم هثندوو هی هنن دم

 هداروا یترذو ؛ شمریدتا هماقا هدنس هلحم رکسه

 نسح ماما یب لجن ك رکو هج رت بحاص ك رک بولاق

 ۲ 1 را

 ی د ع ۳۱۹۹
 ريش .ردراشفلوا ببقلت هلیبقل ِ یرلترضح
 ا ىا 1 هللا هنس یرکب 4

 هداروا «هدلاح ین دلو ا هدنشاب 1۱ «هدنځ ران ۲ ۵

 .ردشغلوا نفد هنس هاخ «بوذیا لاحرا

 وا ندنسارعش نارا(- جش ) ۱ ا
 لهرک ندنتافاضم ناقدافرح بول ] هش ی

 وله شک | «بولوب اعو وشن هدناشاک ءهدلاح یغیدلوا

 لوقمو لزوک ی راهشا .یدیشا فوقو بسک هدم
 : رد دهلجوا تسوش «بولوا

 رشح, دنرآ رکا قیالخ ناجرب یاو
 اریپ اهنت بش تمايق زور ضوع

 ره هاشو لاددسا رعس ره ۰

 هداروا «هلتح اس ه ده «بولوا OD یناحدنا

 هدعبو «شعا باست | ههاش ماظن نیسح محفل وبا

 [ و موز نم ( دون )«بودا شاف یو
 هدنرهش 1 دجا كنکد هدنځ رات ٩۷ هو «لب و

 .یدمهنلوا سرتسد هنراعشا .ردشع | تافو

 ریهآشم (-- رم هحاوخ ) ۱ |

 «بولوا ندنارا نیاعا_ طخ عصاو ىلع

 ندنجازتما كقىلعت نالوا لمعتسم كب هدناربا

 ا خاوا یرعه قزق E نا

 ۰ ردشع | روهظ

 « ظعاو نیسح ن ىلع »| ا

 [.هللروس تعجاص هنسهدام 2 ع

 «بولوا ندنبط اطخ ریه شم 4

 ٤ 7 قشم ندر# زال یەو ع

 نوردنا هردشمزا تاعطقهو تاعقص قوح 3

 ملت یتاقوا رثک | «بولوا ندنر هحاوخ نواه

 .ردشقا تافو هد ۱۲۰۲ .یدرربک هلبالط
 كن دوم ندهس اعءافلخ (یدوا تاب ) 4 ۳

 .هریشمه بال گكدشرلا نوراهویزبق

 «یدیشموط ندهراجر هدنعسا E بولوا یس

 مهم

 یوص نسحو یتراهم هدنشسومو هدناسداو رعش

 ید یک ازو تفارظو لا-جو نسح . یداراو
 شک | نامز ینیدلوا هدنراهع .بولواسانتم هلشالاک

 قیسوم هدنعن دلوا هرزوا تدام زکلابو هتداع یتاقوا

 هدنخځ رات ?NA هردو ص کیدا فرص هنارمل و



  eشا ن ا 1

 ٠ نددادغب «بولوا تبع هدایز كیهتسیدن؟ كديشرلا

 هناي «قرهىمەنايط هنقارف«هدرلتقو یز دازوا ینوسغ ۳

 هراز منکر هدنمتس |( لط )۰ ردبوص یش دل وا ردیابلج

 شلل وس رال قوجر هدنقح كي ون «بولوا یمهقالع ۱

 ندهفیلخ بناح یسلآ هغآ ینمان كموتم هدعبو

 “لج تب کا 7 وش یدنشفلوا جم هنسیدنک

E 

 تفلک ذا كنم ل با آدحاو اي

 نزحلاو مهلا ال كبحص  ىسقن

 نزح الو ال رورس كنيسنی مل

 نسحملا كهجو ىس فيك ال فيكو
 یدسح الو ییلق ا كنم الح الو

 نمت مو لوغشم كلكب یلک

 0 م ق ی اه اص هنسهدام « ۆئ لع» ]
 E I RP ر ۰ ۰ :

EIT E1  
e .نب مهارا و ندنرلبل ۰ 2  

 .كيایرز ریبث "ینم نالوا ندننادرک اش كنيدهم

 .ردهروهشم هل تراهم E e «بولوا یزیق

 تيص ر كور هجاروا «بوک هسلدنا رباز هلي رد

 .ردش وط ینرب هدننافو كنيردیو ؛ ؛شعارت تربفو ا

 E | یورهلا لع تم أ
 وم 7۷ « هدااح یغیدلوا یئاره یدادحاو ان

 ره بوت ناحابس .قوج ۳6 شغرع هام
 شغ دیا تدام ینمزاب ین” | هدراراود هدرارب ین هتک

 , is « بودیا تافو هنو

 ۳ وا ی اةن لیخر هرس زل

 0 تار تاراشالابادک»

 E .ردنس « هبورهلأ

 | ور لع
 و وشن هددمشمو ؛ شن وط هدناره بول
 ۱ ۳ روش نالوصوقو هدنګ را ۵
 1۸ ريهاشم راس ندنفرط هللا دیع
 ۴ هو ؛ششلوا ا هاراخم ندناره

 هده سیا شمامهلوا مرکلد هللا نیدلا
 م ندنطخ نسح كنەجرت ام
 ۷ هسیفن ج قوچ ر بويا

 2: ردندنرامشا ءړږلج هععق وش

 دش طخ مرع لاس لپچ
 SET دما طخ فلز رس

  غراق ر ید شقشمز
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